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Jegyzőkönyv
Készült: A Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november
23-án megtartott testületi üléséről.

Határozatok: 83-től
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Határozat száma
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A lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló
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A 2012. évi költségvetési koncepció
Az Eger és Környéke Takarékszövetkezetnél fennálló
folyószámlahitel meghosszabbítása
A Bélapátfalvi Kistérség Többcélú Társulása 2012. évi belső
ellenőrzési tervének elfogadása
A Heves Megyei Vízmű Zrt. 2012. évben benyújtandó
pályázatához történő hozzájárulás.
A
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Ösztöndíjpályázatra érkezett pályázatok elbírálása.
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Rendelet száma

Tárgy:

13/2011.(XI.23.) önkormányzati rendelet a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011.(II.14.)
rendelet módosítása
14/2011.(XI.23.)) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról
15/2011.(XI.23)) önkormányzati rendelet az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből
szolgáltatott ivóvízért és a közüzemi csatornamű
használatáért fizetendő díjról
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Jegyzőkönyv
Készült: Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 23án megtartott testületi üléséről.
Jelen vannak:
1. Dorkó Csaba
polgármester
2. Cseh Imre
alpolgármester
3. Ferenc Ervinné
képviselő
4. Hossó Tibor
képviselő
5. Vancsó József
képviselő
Meghívottak:
1. Molnár Mária
körjegyző
2. Szecskó Béláné
pénzügyi főelőadó
Dorkó Csaba polgármester köszönti a megjelent képviselőket és minden meghívottat, az
ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés 5 fővel határozatképes. Kérdezi, hogy van- e
valakinek a javasolt napirendhez módosító indítványa. Nem volt, így szavazást kér.
A Képviselő-testület a határozatot 5 igen szavazattal elfogadta.
83/2011(XI.23) határozat
Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. november 23-i
testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja.
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, a polgármester két ülés között tett
intézkedéseiről
Előterjesztő: Dorkó Csaba polgármester
2. Hevesaranyos Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének III. negyedévi
előirányzat módosítása
Előterjesztő: Dorkó Csaba polgármester
3. Hevesaranyos Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének III. negyedévi
beszámolója
Előterjesztő: Dorkó Csaba polgármester
4. Hevesaranyos Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetés koncepciója
Előterjesztő: Dorkó Csaba polgármester
5. Hevesaranyos
Községi
Önkormányzat
az
Eger
és
Környéke
Takarékszövetkezetnél fennálló folyószámla hitelkeret meghosszabbítása 2012.
évre
Előterjesztő: Dorkó Csaba polgármester
6. A Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulása 2012. évi belső ellenőrzési terve.
Előterjesztő: Dorkó Csaba polgármester
7. A Heves Megyei Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti
Főosztály törvényességi észrevétele a Hevesaranyos Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete a pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról szóló
11/2011.(IX.28.) önkormányzati rendeletéről
Előterjesztő: Dorkó Csaba polgármester
8. A 2012. évi vízszolgáltatási díj meghatározása, valamint hozzájárulás a Heves
Megyei Vízmű Zrt. által benyújtandó pályázathoz.
9. Bursa Hungarica felsőoktatási ön kormányzati ösztöndíj pályázat elbírálása
Előterjesztő: Dorkó Csaba polgármester
10. Egyéb ügyek indítványok
Előterjesztő: Dorkó Csaba polgármester

Felelős: Dorkó Csaba polgármester
Határidő: azonnal
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1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, a polgármester két ülés között tett
intézkedéseiről
Előterjesztő: Dorkó Csaba polgármester

Dorkó Csaba polgármester: A lejárt határidejű határozatok száma 4 db. A kiküldött anyag
teljes körű részletességgel sorolja fel a lejárt határidejű határozatokat. Az 54/2011.(VI.22)
határozatot, az 59/2011.(VIII.04.) határozatot, a 69/2011.(IX.6.) határozatot és a
77/2011.(IX.28.) számú határozatokat határidőben, maradéktalanul, az azokban foglaltak
szerint végrehatották.
Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy fogadják el a határozati javaslatot a lejárt határidejű
határozatokról.
A Képviselő-testület a határozatot 5 igen szavazattal elfogadta.
84/2011(XI.23) határozat
Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja az 54/2011.(VI.22) számú, az 59/2011.(VIII.04)
számú, a 69/2011.(IX.6.) számú és a 77/2011.(IX.28.) számú
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
beszámolót.
Felelős: Dorkó Csaba polgármester
Határidő: azonnal
Dorkó Csaba polgármester tájékoztatást ad a két ülés között tett intézkedésekről
1. A Szociális Földprogram pályázatra 4 millió Ft összeget pályáztak meg, de csak 2
millió Ft-ot nyertek el és már meg is érkezett az önkormányzat számlájára. Már a
munkálatok elkezdték, a kijelölt területek tisztítása folyik. A kapott összegből egy
traktort kívánnak vásárolni.
2. Az október 23-i ünnepség sikeresen lezajlott, a rendezvény templomban történő
megtartása kedvező fogadtatásra talált a lakosság körében.
3. A ravatalozó felújítását sikerült elvégezni közmunkásokkal és az Egyházközösséggel
együtt.
4. A temető rendbetétele, takarítása mindenszentekre megtörtént, bár már az óta a korlát
megrongálódott, aminek a helyreállításáról gondoskodni fog.
5. A Nyírségből meghozták a kukoricát és az almát, sokan igényelték meg.
6. A Szociális Földprogram folytatásaként a STRART közmunkaprogram 2012-ben
indul. Jelenleg a pályázatot írják. Ez a programnak 4 pillére van, melyben egyrészt
pályázni lehet a belvíz elvezetés felújítása, mezőgazdasági utak karbantartása, téli
közmunkaprogram, mezőgazdaság. A megpályázott összeg 49.000 e Ft. és mintegy 44
fő foglalkoztatását lehetne megoldani a sikeres pályázat esetén. A pályázat keretén
belül mezőgazdasági és egyéb gépeket fognak vásárolni. A program megvalósulása
esetén a község nagymértékben fog fejlődni.
7. Megkeresték a SZETA képviselői, mivel a mélyszegénység leküzdésére pályázatot
nyertek. 7 település bevonásával valósul meg a program. A szervezők egy helyiséget
kívánnak bérelni 3 éves időtartamra, aminek a felújítását is bevállalnák. Mivel a Start
programban már szerepel ennek a szolgálati lakásnak a részleges felújítása, így
egyezséget lehetne kötni velük úgy, hogy egy kisebb felújítást vállalnak ők is és
bérleti díjat is fizetnének érte. Ez kedvező megoldás lenne az önkormányzat részére.
8. Az Orvosi Rendelő, a Faluház és a Könyvtár fűtűsével voltak gondok, de sikerült
megoldani a problémát.
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9. Az óvodai álláshely munkaszerződéssel betöltésre került. A gesztor intézményvezető a
pályázatot kiírta, kérte, hogy mindenképpen vegye fel a kapcsolatot a helyi
intézményvezetővel a pályázatok elbírálása ügyében.
10. Az EU-s élelmiszercsomag szállítását megigényelték, most egy kicsit többe fog
kerülni a szállítási költség 55.000 Ft+ ÁFA. Rövidesen megérkezik és kiosztásra kerül
a rászorult lakosság körében.
11. Polgári védelmi gyakorlat volt, amit végrehajtottak, a parancsnokságnak Egerbe kellett
a Szilágyi Gimnáziumba bevonulni eligazításra.
12. Kistérségi ülésen vett rész a körjegyző és a polgármester is.
13. A Falunapi elszámolás 90%-ban elkészült, amennyiben kész lesz, benyújtják az
elszámolást és így megérkezik a mintegy 1,5 millió Ft
14. A LEADER pályázat keretében a Sportöltöző Ifjúsági Klub felújítására az ajánlat
kérések megtörténtek, a kivitelezésre várhatóan jövő év januárjában kerül sor.
15. A hétvégén lesz a foci szezonzáró meccse, egy vacsorát szervez a focisták részére.
16. Az ÖNHIKI 2. fordulójában 2.000 e. Ft-ot nyertek és meg is érkezett az önkormányzat
számlájára.
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt a képviselők tudomásul vették a polgármester
tájékoztatását a két ülés között történt intézkedésekről.
2. Hevesaranyos Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének III. negyedévi

előirányzat módosítása
Előterjesztő: Dorkó Csaba polgármester

Dorkó Csaba: Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2011.(II.14.)
rendeletével fogadta el az önkormányzat 2011. évi költségvetését. A költségvetés végrehajtása
során a 2011. III. negyedévben bekövetkezett változások miatt az alábbi előirányzat
módosításokat terjeszti elő.
Bevételek változása:
1. Az önkormányzat költségvetési támogatásának összege 9.650.000 Ft-tal emelkedett:
- normatív állami hozzájárulás 3.839.000 Ft, (körjegyzőség támogatása)
- normatív kötött hozzájárulás 5.741.000 Ft, (szociális feladatokra)
- egyéb központi támogatás 70.000 Ft (bérek kompenzálása)
2. Támogatási értékű működési bevétel összességében 1.993.000 Ft-tal csökkent.
- 3.412.000 Ft Körjegyzőség támogatása a költségvetésben tervezésre került, de
ezt az összeget szeptemberi normatívával kapták meg, mely a normatív
támogatásnál jelent bevételt, itt a bevételt csökkenteni kellett.
emelkedett:
- CKŐ feladatalapú támogatása 427.000 Ft
- Gyermekvédelmi támogatás 662.000 Ft
- OFA pályázat közfoglalkoztatásra 330.000 Ft
Így az önkormányzat eredeti bevételi előirányzata 7.657.000 Ft-tal nőtt.
Kiadások változása:
1. Az önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 10.245.000 Ft-tal emelkedett:
- személyi jellegű juttatások 315.000 Ft, (bérkompenzálás, az OFA-s pályázati bér)
- munkaadókat terhelő járulékok 84.000 Ft, (a bérkompenzálás, OFA-s pályázat
járulákai)
- önkormányzat által folyósított ellátás 6.403.000 Ft, (szociális feladatok)
- dologi és egyéb kiadások 2.410.000 Ft. (gázdíj, áramdíj, vízdíj, vásárolt élelmezés)
- pénzeszköz átadás működésre 71.000 Ft. (CKŐ átadása)
- támogatásértékű átadás 962.000 Ft (Egercsehinek közoktatási hj.)
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2. Felhalmozási kiadás
- 150.000 Ft. (Körjegyzőség számítógép vásárlása)
3. Tartalék összege összességében 2.738.000 Ft-al csökkent (3.015.000 Ft-al csökkent,
mivel az ÖNHIKI-s támogatás felosztásra került, valamint a Körjegyzőségen 150. 000 Ft-al
csökkent, mert lett felhasználva. Emelkedett 427.000 Ft-al a körjegyzőségre kapott támogatás
miatt).
Az önkormányzat eredeti kiadási előirányzata 7.657.000 Ft-tal emelkedett.
Az előirányzat változást a központi költségvetésből kapott támogatás, támogatásértékű
működési bevétel valamint működési intézményi bevétel fedezi.
Az önkormányzat 2011. évi előirányzatain átvezetésre kerültek a változások, ezeket
részletesen a 2. 3., 3/1., 4., 5., 6., 6/2., 6/3 és a 7. melléklet tartalmazza.
Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy tegyék meg hozzászólásaikat, majd az előterjesztést és
a 14/2011.(XI.23.) rendelet tervezetet fogadják el.
Szavazást kér, mivel nem volt hozzászólás.
A Képviselő-testület a 13/2011.(XI.23.) önkormányzati rendeletet 5
igen szavazattal elfogadta. (a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv
1. mellékletét képezi)
3. Hevesaranyos Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének III. negyedévi
beszámolója
Előterjesztő: Dorkó Csaba polgármester
Dorkó Csaba polgármester: A bevételek és kiadások III. negyedévi teljesítéséről a
következők szerint ad számot:
Bevételi főösszeg: 109.873.000 Ft.
Működési bevétel összege: 1.254.000 Ft.
Ez magába foglalja a lakás-, helység-, haszon-, és terembérleti díjak bevételét, valamint a
Heves Megyei Vízmű ZRT. által fizetett bérleti díj bevételét.
Iparűzési adó bevétel 1.259.000 Ft, egyéb bevétel 65.000 Ft,(pótlék) talajterhelési díjból
21.000 Ft folyt be.
Átengedett központi adó címen 18.229.000 Ft-ot kaptak. Ebből SZJA átengedett rész 8%a 1.563.000 Ft, a települési önkormányzat jövedelem differenciálódásának mérséklésére
kapott kiegészítés 16.666.000 Ft.
Átengedett központi adóként szerepel a gépjárműadó is az, mely 100 %-ban az önkormányzat
bevétele, 1.088.000 Ft, valamint a termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 102.000
Ft.
Önkormányzat költségvetési támogatása: 40.939.000. Ft volt. Településük 2010. január 1jei állandó népessége (689 fő) alapján kapott felhasználási kötöttség nélkül 13.868.000. Ft-ot.
Felhasználási kötöttséggel kaptak szociális feladatokra 21.482.000 Ft-ot, nyári
gyermekétkeztetésre 2.361.000 Ft-ot, kereset-kiegészítésre 213.000 Ft-ot, 3015.000.000 Ft-ot
ÖNHIKI- s pályázatra.
Támogatási értékű működési bevételként 12.872.000 Ft-ot kaptak, melyből Bélapátfalva
Kistérségtől 375.000 Ft-ot a mozgókönyvtár működtetésére, központi költségvetéstől
választásra 33.000 Ft-ot, mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására 192.000 Ft-ot,
valamint gyermekvédelmi támogatásra 662.000 Ft-ot kaptak.
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Itt van kimutatva a népszámlálásra kapott 892.000 Ft, valamint a körjegyzőség működtetésére
Egerbaktától kapott 3.151.000 Ft. Munkaügyi Központtól a közfoglalkoztatásra kapott
7.567.000 Ft. Előző visszafizetésből 10.000 Ft-ot kaptak.
Körjegyzőség támogatása 10.809.000 Ft.
Működési célú pénzeszköz átvétel 71.000 Ft.
Működési forráshiányukat, 22.517.000 Ft működési hitellel biztosították, mely a
háromnegyedév során felvett halmozott hitelösszeget tartalmazza.
A helyi Kisebbségi Önkormányzat támogatási értékű bevétele 637.000 Ft volt.
Kiadási főösszeg 106.644.000 Ft.
A személyi juttatásokra 23.250.000 Ft-ot, munkaadókat terhelő járulékokra 5.106.000 Ft-t,
valamint a dologi és egyéb folyó kiadásokra 13.650.000 Ft-ot fordítottunk az alábbi
részletezés szerint: Önkormányzati igazgatási tevékenysége, önkormányzati jogalkotás
valamint az adóbeszedés szakfeladat a hivatalban dolgozók bér- és egyéb juttatásaira, TB,
valamint dologi kiadásra fordított összegeket tartalmazza.
Város- és községgazdálkodás szakfeladat tartalmazza az állatorvos kiszállásával kapcsolatos
kiadásokat, valamint a vendégház és a közkifolyó költségeit.
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás, Foglalkozást helyettesítő támogatásra jogosultak,
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása szakfeladatok a közfoglalkoztatott dolgozók bérét és
vonzatait tartalmazza.
Közvilágítási feladatoknál a közvilágítási lámpák áramdíját könyvelték. Háziorvosi
szolgáltatás feladaton az orvosi rendelő, valamint az anya és gyermekvédelmi tanácsadó
szolgálat kiadásait fizették.
Könyvtári szolgáltatás feladataihoz a könyvtár ellátásával kapcsolatos dologi jellegű kiadások
tartoznak.
Egyéb sporttámogatás feladaton a sportszervezet részére átadott pénzt valamint a sportöltöző
működési költségeit (fűtés, víz, -szennyvíz stb.). könyvelték.
Óvodai étkeztetés az óvodában elhelyezett gyermekek után kifizetett norma és rezsiköltséget,
valamint annak 25 %-os áfát-ját tartalmazza.
Óvodai ellátás kiadása tartalmazza egyéb szolgáltatásokat (közműdíjak, takarítószerek).
Általános iskolások étkeztetésére a napközi otthonban elhelyezett gyermekek után kifizetett
norma és rezsiköltséget, valamint annak 25 %-os áfa-ját tartalmazza.
Általános iskolai oktatás feladaton a szolgáltatások szerepelnek, valamint a takarítószerek és
energia (gáz, víz, villany) költségei.
Önkormányzat által folyósított ellátás: 25.428.000 Ft, mely magába foglalja a rendszeres
és eseti pénzbeli ellátásra kifizetett összegeket.
A rendszeres pénzbeli ellátás tartalmazza:
Foglalkoztatást helyettesítő támogatást, rendszeres szociális segélyt, egészségkárosodott
személy segélyét, lakásfenntartási támogatását, valamint 1 fő időskorúak járadékát.
Eseti pénzbeli ellátásból fedezik az átmeneti, temetési segélyeket.
Önkormányzat pénzeszköz átadása működési célra 617.000 Ft lett kifizetve, ebből
sportszervezet támogatására 425.000 Ft-ot, mozgáskorlátozottak támogatására 192.000 Ft-ot
fordítottak.
Támogatás értékű működési kiadás 6.075.000 Ft, mely tartalmazza a Bélapátfalvai
Többcélú Kistérségi Társulás kiadásaihoz a hozzájárulást, mely 606.000 Ft, valamint az
Egercsehi Mikrotérségi Intézménynek a közoktatási kiadáshoz kifizetett 5.469.000 Ft
összeget.
Felhalmozási célú átadás összege 704.000 Ft, mely a víz-, szennyvíz üzemeltetésére átadott
összeg.
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Beruházási kiadásként 327.000 Ft szerepel, melyből 178.000 Ft az iktató program értéke,
149.000 Ft pedig a Körjegyzőségre kapott népszámlálási pénzből vásárolt számítógép ára.
Körjegyzőség kiadása 10.809.000 Ft volt.
Kisebbségi Önkormányzat kiadásai 255.000 Ft.
Működési hitel visszafizetésük 20.423.000 Ft volt a háromnegyedévben.
Számlaegyenlegük a háromnegyedév végén 1.980.000 Ft volt, melyből CKŐ
számlaegyenlege 350.000 Ft, a Körjegyzőség egyenlege 781.000 Ft.
Kéri, hogy tegyék fel kérdéseiket, hozzászólásaikat és fogadják el a határozati javaslatot az
előterjesztés szerint.
Vancsó József képviselő: Az előterjesztésben az ÖNHIKI összege soknak tűnik.
Molnár Mária: Megköszöni az észrevételt, mely valóban megalapozott, hiszen elírás történt
az összeg meghatározásánál, helyesen: 3.015.000 Ft, amit az) ÖNHIKI-s pályázatra kaptak.
Dorkó Csaba polgármester: Mivel egyéb hozzászólás nem volt szavazást kér.
A képviselő testület a határozatot 5 igen szavazattal elfogadta
85/2011(XI.23) határozat
Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
2011. III. negyedéves költségvetési beszámolót
Költségvetési bevétel
87.356.000 Ft
Függő bevétel
51.000 Ft
Összes bevétel:
87.407.000 Ft
Költségvetési kiadás
Függő kiadás
Összes kiadás:
Egyenleg
Pénzkészlet január l-én
Pénzkészlet tárgyidőszak végén:
Felelős: Dorkó Csaba polgármester
Határidő: azonnal

86.221.000 Ft
-725.000 Ft
85.496.000 Ft
1.911.000Ft
69.000Ft
l.980.000 Ft összeggel elfogadja.

4. Hevesaranyos Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetés koncepciója
Előterjesztő: Dorkó Csaba polgármester

Dorkó Csaba polgármester: Hevesaranyos Községi Önkormányzat 2012. évre vonatkozó
költségvetési koncepcióját az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 70.§.
alapján terjeszti elő.
A költségvetés tervezetét a Kormány által benyújtott költségvetési törvényjavaslat figyelembe
vételével állították össze. Magyarország célja 2012-ben elrugaszkodás az euróválság-zónától.
Ezen ország cél megvalósulását szolgálja jövő évi gazdálkodási terv.
A 2012. évi költségvetés megalkotásakor a kiadási oldalon a bürokrácia további csökkentését
és takarékossági intézkedések bevezetését határozta el a Kormány. Másrészt az arányos
adórendszer kiteljesítésével, valamint az adócsalási kiskapuk bezárásával együtt a
költségvetés bevételi oldali többletével is finanszírozza a hiánycsökkentést. A Kormány
gazdaságpolitikájának alapja az államadósság csökkentése és a költségvetési egyensúly
helyreállítása mellett szilárd elkötelezettség. Az országcél teljesüléséhez a jövő évi
költségvetésnek öt célt kell teljesíteni, ki kell teljesíteni az arányos adórendszert, be kell zárni
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az adócsalási kiskapukat, legalább 200 ezer embernek munkát kell adni a Start-munka
program keretében, lábra kell állítani a nyugdíjkasszát, és lépéseket kell tenni az egészségügyi
kassza helyzetének rendezése érdekében. E követelmények megalapozását szolgálta már a
Kormány 2011 tavaszán elfogadott Széll Kálmán Terve. A terv mélyreható intézkedései az
ország megújítását, az állami működés egészének átszervezését, a munka becsületének
visszaállítását célozzák.
Hevesaranyos Községi Önkormányzat jelentős bevétele az átengedett központi adóból és az
állami normatív támogatásból tevődik össze.
A törvény a 3. számú melléklete részletesen tartalmazza a normatív hozzájárulások jogcímeit
és fajlagos összegeit. Az itt szereplő előirányzatok a következő főbb feladatokhoz
kapcsolódnak:
- település-működtetési feladatok,
- közoktatási, közművelődési és közgyűjteményi, valamint sport feladatok,
- a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások, a szociális intézményi ellátások,
gyermekvédelmi szakellátási feladatok.
Normatív kötött felhasználású kiegészítő támogatást állapít meg a törvény a 8. számú
mellékletben egyes közoktatási feladatok, illetve egyes szociális feladatok ellátásához,
továbbá a többcélú kistérségi társulások támogatásához. Ennek alapján igényelhetők a
szociális törvényben szabályozott segélyek, ellátások támogatását (időskorúak járadéka,
lakásfenntartási támogatás, rendszeres szociális segély) mely a kifizetett összeg 90 %-a.
A szociális törvény alapján folyósított foglalkoztatást helyettesítő támogatásra kifizetett
összeg 80 %-át, valamint az ápolási díj és az utána fizetendő nyugdíjbiztosítási járulék 75 %át szintén a központi költségvetésből igényelhetik.
A 2012. évi változásoknál az a cél, hogy a pénzbeli szociális juttatások a jelenleginél
célzottabban kerül elosztásra. Valamennyi településen biztosítja majd a normatív segélyekhez
nyújtandó önrészt, de hatékonyabban fogja segíteni a valós gondokkal sújtott
önkormányzatokat. 2011 szeptemberétől a korábbi gázár- és távhőtámogatás beépült az
önkormányzati lakásfenntartási támogatásba. Az új, kedvezőbb feltételek mentén jelentősen
megemelkedik az e támogatásban részesülők száma.
2012-től a helyi önkormányzatok átengedett személyi jövedelemadó részesedése javarészt
megszűnik, a helyben maradó személyi jövedelemadóból a 8 %-os részesedés ugyanakkor
változatlan formában és mértékben fennmarad. Tekintett arra, hogy a megszűnő személyi
jövedelemadó részesedést kiváltó támogatás a 2011. évivel azonos célokat szolgál, e változás
nem érinti tartalmilag és összegszerűségben az egyes önkormányzatok forrásait.
A Bélapátfalvai Többcélú Társuláshoz, valamint az Egercsehi Mikrotérséghez csatlakozás
kapcsán a normatív támogatások túlnyomó részét nem ők kapják, hanem a központi, székhely
települések. Abból finanszírozzák az intézmények működését.
Saját bevételük nagyon kevés, mivel a gyermekvédelmi támogatásban részesülő óvodások és
az 1-6. osztályos napközisek és menzások ingyen étkeznek.
Gépjárműadó, iparűzési adó bevételünket a 2011. évihez tervezték.
Folyószámla-hitelkeretet 12.000 ezer Ft-ot tervezték, melyből szükség szerint veszik igénybe.
Az általános tartalékot az előre nem látható kiadásokra, illetve az elháríthatatlan ok miatt
elmaradó bevételek pótlására képezik.
Kiadások tervezésénél a 2011. évi adatokkal számoltak.
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Működőképességünk megőrzése érdekében meg kell találniuk a rendelkezésre álló pénzügyi
lehetőségek és igények megfelelő összhangját, a társulás által biztosítandó előnyök
kihasználását, a hatékony működést.
A részletes költségvetési terv elkészítéséhez még nagyon kevés konkrétadat áll
rendelkezésükre.
A tervező munka beindításához kérik a társulási központok tervszámait, az intézményvezetők
elképzeléseit, a képviselőtestületi tagok, a kisebbségi önkormányzat, s nem utolsó sorban a
helyi lakosság hasznos javaslatait, ötleteit.
Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy fogadják el a határozati javaslatot. Kérdés, észrevétel
nem volt. Szavazás.
A képviselő testület a határozatot 5 igen szavazattal elfogadta
86/2011. (XI.23.) határozat
Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja az önkormányzat 2012. évi költségvetési
koncepcióját az előterjesztés szerint 82.700.000 Ft bevételi és
82.700.000 Ft kiadási főösszeggel.
Felelős: Dorkó Csaba polgármester
Határidő: 2012.február 15.
5. Hevesaranyos Községi Önkormányzat az Eger és Környéke Takarékszövetkezetnél

fennálló folyószámla hitelkeret meghosszabbítása 2012. évre
Előterjesztő: Dorkó Csaba polgármester

Az Eger és Környéke takarékszövetkezetnél a jelenlegi folyószámlahitel szerződésük 2011.
december 17.-én lejár.
Arra kéri a Tisztelt képviselő-testületet, hogy a következő évre is engedélyezze részükre a
12 000 000 Ft. összegű folyószámla hitelkeret igénybevételének meghosszabbítását az
esetleges likviditási problémák megoldására.
Ferenc Ervinné képviselő: Úgy véli nem magas ez a hitelkeret összeg, ahhoz, hogy
biztonsággal működjön, a rendszer támogatja a meghosszabbítást.
Dorkó Csaba polgármester: Úgy látja, hogy amennyiben a pályázatokat megnyerik, úgy
lassan az önkormányzat likviditási problémái csökkennek, és törleszteni tudnak a likvid
hitelből. A képviselők egyetértésüket fejezték ki. A polgármester szavazást kér.
A képviselő testület a határozatot 5 igen szavazattal elfogadta
87/2011. (XI.23.) határozat
Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy határoz, hogy a számlavezető Eger és Környéke
Takarékszövetkezet Eger –től 12 000 000 Ft. –azaz,Tizenkettő-millió forint – folyószámlahitelt vesz igénybe egy
évre működési kiadások biztosítására, a jelenleg fennálló
hitelkeret meghosszabbításaként.
A hitel fedezetéül az Önkormányzat a Hevesaranyos,
Szabadság út 33. szám alatt lévő szolgálati lakást (Hrsz.:255)
jelöli meg.
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Egyidejűleg felhatalmazza Dorkó Csaba polgármestert az
Eger és Környéke Takarékszövetkezettel történő szerződés
aláírására.
Felelős: Dorkó Csaba polgármester
Határidő 2011. december 16.
6. A Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulása 2012. évi belső ellenőrzési terve
Előterjesztő: Dorkó Csaba polgármester
Dorkó Csaba polgármester: Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulása megküldte a
kockázatelemzéssel alátámasztott 2012. évi belső ellenőrzési éves tervet. A költségvetési
szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003.(XI.26.) Kormány rendelet 32/B.§ (2) bekezdése
alapján az éves ellenőrzési terv összeállítása a jegyző írásos véleményének figyelembe
vételével történt. A 2012. évi belső ellenőrzési tervben a Bélapátfalvai Kistérség belső
ellenőrzése a Hevesaranyos Községi Önkormányzat 2009. évi pénztárforgalmának pénzügyi
ellenőrzése szerepel.
Molnár Mária körjegyző: Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy fogadják el a határozati
javaslatot, hiszen a belső ellenőrzés munkája nagyon hasznos, preventív jellegű a MÁK vagy
az Állami Számvevőszék esetleges ellenőrzéseinél a hibák megállapításait küszöbölheti ki. A
belső ellenőrzés megállapításainak nincs pénzügyi hatása.
Dorkó Csaba polgármester: Szavazást kér.
A képviselő testület a határozatot 5 igen szavazattal elfogadta
88/2011. (XI.23.) határozat
Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy határoz, hogy elfogadja a Bélapátfalvai Kistérség
Többcélú Társulása 2012. évi belső ellenőrzési éves tervét.
Felelős: Dorkó Csaba polgármester
Határidő: azonnal

7. A Heves Megyei Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály

törvényességi észrevétele a Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testülte a
pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról szóló 11/2011. (IX.28.) önkormányzati
rendeletéről
Előterjesztő: Dorkó Csaba polgármester

Dorkó Csaba polgármester: A Heves Megyei Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési és
Felügyeleti Főosztály 2011. október 5-éig bekérte a helyi szociális tárgyú rendeletet.
Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. szeptember 28-i ülésén
fogadta el a pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról szóló 11/2011. (IX.28.)
önkormányzati rendeletét. A törvényességi észrevételben a helyi rendelet több pontját,
bekezdését rendelte hatályon kívül helyezni, mert álláspontjuk szerint jogszabálysértő. A
helyi rendeletet átdolgozták és az észrevételben foglaltak figyelembevételével.
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Molnár Mária körjegyző: A pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról szóló 11/2011.
(IX.28.) önkormányzati rendelet módosítását a 13/2011.(IX.28.) önkormányzati rendelet
tervezetben fogalmazta meg. Tüzetesen átbeszélték a konkrét módosításokat.
Kéri, hogy a Képviselő-testület fogadja el a rendelet tervezetet.
Dorkó Csaba polgármester: Mivel hozzászólás nem volt szavazást kér.
A Képviselő-testület a 14/2011.(XI.23.) önkormányzati rendeletet 5
igen szavazattal elfogadta. (a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv
2. mellékletét képezi)

8. A 2012. évi vízszolgáltatási díj meghatározása, valamint hozzájárulás a Heves Megyei
Vízmű Zrt. által benyújtandó pályázathoz
Előterjesztő: Dorkó Csaba polgármester

Dorkó Csaba polgármester: A helyi Önkormányzatokról szóló 1990.évi. LXV.tv. 8.§-a
alapján az egészséges ivóvíz ellátás és a csatornázás önkormányzati alapfeladat körébe
tartozik. Az árak megállapításáról szóló 1993.éci CIV. törvénnyel módosított 1990.évi
LXXXVII. törvény 1994. január l. napjától a települési önkormányzat, mint árhatóság
hatáskörébe utalta az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvíz,
szennyvízelvezetés, tisztítás és kezelés díjának megállapítását.
A hivatkozott törvény szerint a hatósági ár hivatalból vagy az árat érvényesítő vállalkozó
kérelmére történhet. A törvényi szabályozás szerint az árat úgy kell megállapítani, hogy a
vállalkozó ráfordításaira és a működéséhez szükséges nyereségre fedezetet biztosítson.
A megállapított árat, valamint annak alkalmazási feltételeit jogszabályban kell közzétenni,
melyben rendelkezni kell arról, hogy a hatósági ár mikor lép életbe, e rendelkezésnek
visszamenőleges hatálya nem lehet. A lakosságot közvetlenül érintő hatósági ár változásáról
az ár megállapítója, vagyis az Önkormányzat, legkésőbb az érvénybelépésével egyidejűleg
köteles a lakosságot tájékoztatni.
Jelen esetben az ivóvíz árát nem kívánja emelni a szolgáltató, a csatornadíjat 222 Ft+ÁFA
bruttó 281.94 Ft összegben javasolja meghatározni. Kéri a Képviselő-testület tagjait fogadják
el a rendelet tervezetet az előterjesztés szerint.
A képviselők örömmel vették, hogy a vízdíj nem fog emelkedni. A polgármester szavazást
kér.

A Képviselő-testület a 15/2011.(XI.23.) önkormányzati rendeletet 5
igen szavazattal elfogadta. (a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv
3. mellékletét képezi)
Dorkó Csaba polgármester: Ugyancsak a Heves Megyei Vizmű Zrt –vel történő
együttműködésük elősegítése érdekében a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan kérik, hogy
határozatukkal segítsék elő a Heves Megyei Vizmű Zrt a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz
történő pályázatának benyújtását. A pályázat benyújtásának célja az ivóvíz- és
csatornaszolgáltatás ráfordításainak enyhítésére szolgáló anyagi erőforrás elnyerése.
Úgy gondolja, hogy a ráfordítások csökkentése közös érdekük, így kéri a tisztelt képviselőtestületet, hogy támogassák a Heves Megyei Vizmű Zrt. ez irányú elképzelését.
Észrevétel, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazást kér.
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A képviselő testület a határozatot 5 igen szavazattal elfogadta.
89/(XI.23.) határozat.
Hevesaranyos Községi Önkormányzat képviselő-testülete
hozzájárul, hogy a Heves Megyei Vízmű Zrt. 2012. évben is
pályázatot nyújtson be a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz
az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak enyhítése
érdekében.
Felelős: Dorkó Csaba polgármester
Határidő: folyamatos
9. Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat elbírálása
Előterjesztő: Dorkó Csaba polgármester

Dorkó Csaba polgármester: Az OKM Támogatáskezelő a www.okmt.hu internetes „Bursa
Hungarica”oldalán a csatlakozott települések listájára felkerültünk.
A pályázati kiírást a hirdetőtáblán kifüggesztettük, ami a helyben szokásos módnak megfelel.
A pályázatnak két típusa van. Egy „A” és egy „B” típusú pályázat
Az ösztöndíj időtartama:
Az „A” típusú pályázat 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév ( a
2011/2012.tanév második féléve és a 2012/2032. tanév első féléve);
Az ösztöndíjban kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel
rendelkezők részesülhetnek.
A pályázók köre: Az 51/2007. (III.26.) Kormány rendelet alapján az
„A” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási
intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos),
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és
szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, a képzési
keretidőn belül folytatják tanulmányaikat.
A pályázat benyújtási határideje: 2011. november 14.
Az Önkormányzatnak 2011. december 9.-ig kel elbírálnia.
A pályázókat 2011. december 16-ig értesíteni kell a döntésről.
Dorkó Csaba polgármester bejelentette érintettségét a Dorkó Barbara kérelmének
elbírálásánál, így ebben a döntésben nem vesz részt.
Cseh Imre alpolgármester bejelentette érintettségét a Cseh Gábor és Cseh Norbert
kérelmének elbírálásánál, így ebben a döntésben nem vesz részt.
Molnár Mária: Részletesen ismerteti a 3 beérkezett pályázatot. A pályázók a kiírási
feltételeknek megfelelnek. Kéri a képviselőket mondják el véleményüket a pályázatokról.
Vancsó József: Az elmúlt évben is voltak pályázók és mindenkinek megítélték az ösztöndíjat.
Támogatja most is a pályázatokat.
Molnár Mária: Az ösztöndíj kifizetésére azonban két tanulónál nem került sor, mivel ők
megszakították iskolai jogviszonyukat.
Dorkó Csaba polgármester: Több hozzászólás nem volt, kéri, hogy szavazzanak a
pályázatokról.
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Cseh Gábor és Cseh Norbert pályázók esetében a szavazásban nem vett részt Cseh Imre
alpolgármester.
A Dorkó Barbara pályázó esetében Dorkó Csaba polgármester nem vett részt a szavazásban.
A képviselő testület a határozatot 4 igen szavazattal elfogadta.
90/(XI.23.) határozat.
Hevesaranyos Község Önkormányzata úgy dönt, hogy a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
keretében támogatást nyújt
Az „A” típusú pályázathoz a 2011/2012. tanév második
félévére és a 2012/2013. tanév első félévére
 Cseh Gábor Imre Hevesaranyos Szabadság út
109.szám alatti lakos részére
5.000 Ft összegben.
 Cseh Norbert Hevesaranyos Szabadság út 109 szám
alatti lakos részére
5.000 Ft összegben.
 Dorkó Barbara Hevesaranyos Petőfi Sándor utca 15.
szám alatti lakos részére
5.000 Ft összegben.
Határidő: Folyamatos
Felelős: polgármester
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem merült fel, a polgármester megköszöni a részvételt, és
az ülést 20.40 órakor bezárja.
k.m.f.

Dorkó Csaba
polgármester

Molnár Mária
körjegyző
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