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Jegyzőkönyv
Készült: Hevesaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 22én megtartott testületi üléséről.
Jelen vannak:
1. Dorkó Csaba
polgármester
2. Cseh Imre
alpolgármester
3. Király György
képviselő
4. Hossó Tibor
képviselő
5. Vancsó József
képviselő
Meghívottak:
1. Bata Lászlóné jegyző
2. Szecskó Béláné pénzügyi főelőadó
Dorkó Csaba polgármester köszönti a megjelenteket az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy
az ülés határozatképes.
Javasolja, hogy a testület a mai ülésén a meghívón szereplő napirendi pontokat fogadja el a
Képviselő-testület.
22/2011.(III.22.)Öh.
Hevesaranyos Község Önkormányzatának Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2011.
március 22-i ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:
1. Napirend: Hevesaranyos Községi Önkormányzat 2010. évi zárszámadása
Előterjesztő: Dorkó Csaba polgármester
2. Napirend:Vámosgyörk településnek a Hulladékgazdálkodási Társuláshoz történő
csatlakozása
Előterjesztő: Dorkó Csaba polgármester
3. Napirend: Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulása 2011. évi belső ellenőrzési
terv módosítása
Előterjesztő: Dorkó Csaba polgármester
4. Napirend: Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulása 2010. évi belső
ellenőrzésről szóló éves jelentése
Előterjesztő: Dorkó Csaba polgármester
5. Napirend: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás-étkeztetés 2011. évi
térítési díjának meghatározása
Előterjesztő:
6. Napirend: Hevesaranyos Községi Önkormányzat 2011-2014. évi Gazdasági
Programja
Előterjesztő: Dorkó Csaba polgármester
7. Napirend: Egyebek
 Közkifolyók községen belüli használata
Felelős: Dorkó Csaba polgármester
Határidő: azonnal
A képviselőtestület a meghívón szereplő napirendi pontok tárgyalását 5 igen szavazattal
elfogadta.

1. Napirend: Hevesaranyos Önkormányzat 2010. évi zárszámadása
Előterjesztő: Dorkó Csaba
Tisztelt Képviselőtestület!
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Általános értékelés:
2010. évben fő feladatunknak az intézmények működőképességének megőrzését, és a
kötelező alapfeladatok teljesítését tartottuk.
Településünk a Bélapátfalva Kistérség Többcélú Társulás tagja.
A bélapátfalvai kistérséghez tartozó települések létrehozták a Bélapátfalva Kistérség
Többcélú Társulását. A kistérséget alkotó települési önkormányzatok az önálló jogi
személyiséggel rendelkező társulást a kistérség területének összehangolt fejlesztésére,
szervezésére, a közszolgáltatások magasabb szakmai színvonalán történő ellátására,
intézményeik fenntartására, valamint a településfejlesztés összehangolására hozták létre. A
társulás hatékonyabban, magasabb szakmai színvonalon tudja ellátni a területfejlesztési
feladatokat mind a 13 településen.
A többcélú társulás megalakulásával a társulás több állami normatívához jutott; ami
szétosztásra kerül a társulást alkotó, közszolgáltatási feladatokat ellátó önkormányzatok
között, illetve részben felhasználásra kerül munkaszervezeti feladatokra, dolgozók közös
alkalmazására. Ezen keresztül látjuk el a belső ellenőrzést, a gyermekjóléti alapellátást, a
logopédiai ellátást, a családsegítést, a házi segítségnyújtás alapellátást, és a szociális
étkeztetést. Bélapátfalva Kistérség Többcélú Társulással együttműködésünk jó, a
családsegítők hetente egy alkalommal jönnek községünkbe amikor is az családok aktuális
problémáinak megoldásának érdekében. A belső ellenőrök évente három alkalommal végzik
az önkormányzat szabályszerűségi ellenőrzését.
Önkormányzatunk mikrotérségi közoktatási intézményfenntartó társulás tagja, Egercsehi
központtal. A mikrotérségi közoktatási intézményi társulás célja: a közoktatás
költséghatékonyabb működtetése a települések együttműködésével, a központi források
maximális kihasználásával, a szakmai színvonal jobbításával a magasabb szintű ellátás
biztosítása.
Mint kis létszámú iskolát fenntartó önkormányzat a társulásba belépni a létszámadatok miatt
is rákényszerültünk, biztosítva ez által az intézményeink jogszabály szerinti feltételeknek
megfelelő működését.
A kölcsönös előnyök, az arányos teherviselés elve nem valósult meg a megállapodásban
foglaltak szerint. Egercsehi Mikrotérségi Társulással nehéz az egyeztetés, mivel a közoktatási
normatívákat az Egercsehi Önkormányzat kapja, ebből fedezi a dolgozók bérét, járulékait. Az
Önkormányzatnál a nettósított támogatás községekre összevontan jelenik meg, így nehéz
elkülöníteni az önkormányzatunkra jutó összeget.
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Bevételi források alakulása
Bevételi főösszegünk 107.576.000.-Ft.
Községi Önkormányzat működési bevételének összege: 2.422.000.-Ft.
Ez magába foglalja a lakás-, helység-, és terembérleti díjak bevételét, valamint a Heves
Megyei Vízmű ZRT. által fizetett bérleti díj bevételét.
Kamatbevétel 8.000.-Ft volt.
Iparűzési adóból befolyt bevétel 1.126.000.-Ft.
Átengedett központi adó címen 26.086.000.-Ft-ot kaptunk. Ebből SZJA átengedett rész 8
%-a 2.290.000.-Ft, a települési önkormányzat jövedelem differenciálódásának mérséklésére
kapott kiegészítés 23.796.000.-Ft.
Átengedett központi adóként szerepel a gépjárműadó is, mely 100 %-ban az önkormányzat
bevétele.
A gépjárműadóból befolyt összeg 1.273.000.-Ft, valamint pótlékból 26.000.-Ft és egyéb
bevételből 166.000.-Ft. A termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó bevétel 397.000
Ft.
Előző évi visszafizetésből 17.000 Ft-ot kaptunk.
Önkormányzat részére költségvetési támogatásként 67.792.000.-Ft-ot kaptunk, mely az
alábbiak szerint alakult:
- normatív állami hozzájárulás 15.639.000.- Ft;
- központosított előirányzat 1.577.000.- Ft,
- működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása 2.500.000.- Ft;
- normatív kötött felhasználású támogatás 46.207.000.- Ft, melyet egyes szociális
feladatok kiegészítő támogatása és közcélú foglalkoztatás támogatása címén kaptunk;
- TEKI támogatás 1.869.000.- Ft.
Támogatási értékű működési bevételként 4.052.000.-Ft-ot kaptunk, mely tartalmazza a
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatását 179.000.Ft-ot, egyszeri gyermekvédelmi
támogatást 1. 375. 000.-Ft-ot, választásra 667. 000.-Ft-ot, 80.000 Ft-ot településőr kiadásaira,
valamint 62.000 Ft-ot krízistámogatást. Itt tüntetjük fel Bélapátfalva Kistérségtől kapott
500.000.-Ft-ot is a mozgókönyvtár működtetésére, valamint 416.000 Ft szociális étkeztetés
kiadásából elszámolás maradványa. A kisebbségi önkormányzat támogatása 773.000 Ft volt.
Működésre átvett pénzeszköz
270.000.- Ft, mely pályázati pénzekből folyt be.
Működési hitelfelvételünk
2.070.000 Ft-al emelkedett 2010. évben.
Pénzmaradvány bevételünk
1.871.000 Ft volt.
Kiadásaink alakulása
Kiadási főösszeg 104.606.000.-Ft.
Községi Önkormányzat működési kiadása: 63.166.000.-Ft, melyet szakfeladatonként
használtunk fel az intézmények működtetésére. Ebből fedeztük a személyi juttatásokat,
munkaadókat terhelő járulékokat, valamint a dologi és egyéb folyó kiadásokat. Pótoltuk a
hiányzó felszerelési tárgyakat intézményeinkben, tisztasági festésük is megtörtént. Az
intézmények működőképessége megfelelő volt. A működőképesség megőrzése érdekében
jelentős erőfeszítéseket tettünk úgy a hivatal, mint az intézmények részéről. Igyekeztünk a
takarékosság maximális figyelembevételével gazdálkodni. A közfeladatok túlnyomó részét a
támogatási lehetőségek kihasználásával, közhasznú munkásokkal oldottuk meg.
Önkormányzat által folyósított ellátás: 32.251.000.-Ft, mely magába foglalja rendszeres és
eseti pénzbeli ellátásra kifizetett összegeket.
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A rendszeres pénzbeli ellátás tartalmazza munkanélküliek rendelkezésre állási támogatását,
rendszeres szociális segélyét, egészségkárosodott személy segélyét, lakásfenntartási
támogatást, valamint időskorúak járadékát.
Eseti pénzbeli ellátásból fedeztük a temetési és átmeneti segélyeket. Közgyógy igazolványra
fizetett összeg is itt került elszámolásra, valamint a rendszeres gyermekvédelmi támogatásra
és a nyári gyermekétkeztetésre kapott összeg.
Önkormányzat pénzeszköz átadása működési célra 919.000.-Ft volt, ebből sportszervezet
támogatására 590.000.-Ft-ot fordítottunk; mozgáskorlátozottak támogatására 179.000.-Ft-ot,
körzeti megbízott üzemanyagár-támogatása 60.000.-Ft, valamint 90.000.-Ft kisebbségi
önkormányzat támogatása a lakosság számára.
Támogatás értékű átadás 4.611.000.-Ft, melyből a Bélapátfalva Kistérség Többcélú
Társulásnak 478.000.-Ft-ot, Egercsehi Mikrotérségi Társulásnak 4.133.000.-Ft-ot utaltunk.
Felhalmozási célú átadás összege 1.408.000.-Ft, mely a víz-, szennyvíz üzemeltetésére
átadott összeg.
Felújításra 2.251.000.-Ft lett kifizetve, mely a polgárőrség épület felújítására lett fordítva.
Pénzmaradványok változása:
2009 évben a függő kiadás és bevétel egyenlege 1.762.000 Ft volt, melyet növelt
109.000 Ft számlaegyenleg, így a pénzmaradványunk 1.871.000 Ft lett.
Pénzmaradványunkat érintette, hogy 2009. évről a normatív támogatásból 179.000.-Ft
visszafizetési kötelezettségünk keletkezett, melyet 2010. évben kellett fizetnünk. Kiegészítést
17.000 Ft-ot kaptunk.
Szabad pénzmaradványunk 2010. évben 1.709.000 Ft, melyet működési kiadásokra
fordítottunk.
Számlaegyenlegünk év végén 69.000.-Ft volt.
Értékpapír- és hitelműveletek alakulása:
Értékpapírral önkormányzatunk nem rendelkezik.
2009. évről 4.930.000.- Ft működési hitelünk volt, melyhez felvettünk 2010. évben
2.070.000.-Ft-ot, így a záró-állományunk 7.000.000.- Ft lett.
A vagyon alakulása:
Vagyonunkban változás nem történt 2010. évben:
A kiegészítő melléklet szöveges része
A 2010. évi beszámolóhoz
- Községi önkormányzatunk 2010. évben számviteli politikáját nem módosította.
- Önkormányzatunk könyvvizsgálatra nem kötelezett.
- Eszközeinkre az értékcsökkenés elszámolásánál az általános szabályokat alkalmaztuk,
vállalkozási tevékenységet nem folytatunk.
- Számviteli politikánkban nem éltünk a piaci értéken történő értékelés lehetőségével.
- 2010. évben alaptevékenységünket lényegesen befolyásoló tényező nem volt, a
tervezett előirányzattól kiemelt előirányzatonként a felhasználás nem tért el.
- Az ellenőrzés az előző költségvetési év beszámolójában jelentős összegű hibát nem
állapított meg.
- Európai Uniós támogatási programok keretében nem volt nyertes pályázatunk.
- 2010. évben közalapítványokat, alapítványokat gazdasági nehézségek miatt nem
támogattunk, illetve térítésmentesen eszközöket nem juttatunk.
- Könyvviteli mérlegünkben részesedések nem szerepelnek.
- Önkormányzatunk ingatlanaira vagyonkezelői jogot nem létesített.
- Kutatás és kísérleti fejlesztés nem volt.
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A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközökkel nem rendelkezünk.
Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok Önkormányzatunk készletei között
nem szerepelnek.
- Mérlegen kívüli tételek és mérlegben nem szereplő megállapodások nem voltak.
Dorkó Csaba: Kéri, hogy tegyék meg észrevételeiket az előterjesztéssel kapcsolatban.
Vancsó József: Kérdezi, hogy mit takar a függő bevétel?
Szecskó Béláné: Itt azok a tételek vannak, amiket a Bankból a pénztárba vezetünk át, a
nettósításból adódó összegek, a december havi bérek, ami már 2011. évet terheli.
Vancsó József: Az 5.§-nál lévő felújítása buszváróval kapcsolatban merült fel?
Dorkó Csaba: Igen ez a második részlete.
Cseh Imre: A gépjármű adó összege be lett-e szedve?
Bata Lászlóné: Van még hátralékos adózó, március közepéig kiküldtük az értesítéseket, még
várunk kb. két hetet és elkezdjük a végrehajtási cselekményeket.
Dorkó Csaba: Szavazást kér.

3/2011 (III.22.) önkormányzati rendelet
a 2010. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hevesaranyos Község Önkormányzat képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 82. § és az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.)
Korm. rendelet alapján a Hevesaranyos Községi Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának
zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1.§
A helyi Önkormányzat és költségvetési szerve valamint a helyi kisebbségi önkormányzat
2010. évi költségvetés zárszámadását a következő főösszegek szerint hagyja jóvá:
Bevételi főösszeg: 107.576 ezer forint
Ezen belül: hitelfelvétel: 2070 ezer forint
Kiadási főösszeg:

104.606 ezer forint

A kiadási és bevételi főösszegeket a 2. számú melléklet részletezi.
2. §
A tárgyidőszak végén lévő pénzkészletet az alábbi részletezés szerint állapítja meg:
Pénzkészlet 2010.01.01-én :
109 ezer forint,
Bevétel:
- költségvetési bevétel
ebből:- előző évi pénzmaradvány:
- függő bevétel:
Összes bevétel :

107.576
- 1.871
- 16.542
89.272

ezer forint,
ezer forint,
ezer forint.
ezer forint.

Kiadás:
- költségvetési kiadás:
- függő kiadás:
Összes kiadás:

104.606 ezer forint,
- 15.403 ezer forint.
89.203 ezer forint.
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Pénzkészlet 2010.12.31:
69 ezer forint.
Az önkormányzat működési és felhalmozási célú teljesített bevételeit és kiadásait tájékoztató
jelleggel, mérlegszerűen a 14. számú melléklet szemlélteti.
3.§
(1) Az önkormányzat költségvetési szerve 2010 évi teljesített költségvetési bevételeinek
forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését – külön-külön
címenként- a 3. számú, a bevételi források jogcím csoportonkénti részletezését a 3/1. számú
melléklet tartalmazza.
(2)Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 15. számú melléklet szemlélteti
4. §
(1) Az önkormányzat költségvetési szerve 2010 évi teljesített költségvetési működési és
fenntartási kiadásai:
Működési
ebből:

kiadások

összesen:100.947

- személyi jellegű kiadások:
- munkaadót terhelő járulékok:
- dologi jellegű kiadások:
- önkormányzat által folyósított ellátás:
- pénzeszköz átadás:
- támogatás értékű átadás:

36.930
6.722
19.514
32.251
919
4.611

ezer

forint

ezer forint,
ezer forint,
ezer forint,
ezer forint,
ezer forint,
ezer forint,

(2) Az önkormányzat működési kiadásait a 4. számú melléklet részletezi.
(3) Az önkormányzat által folyósított ellátást és pénzeszközátadást az 5. számú melléklet
szemlélteti.
5. §
(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak összege 3.659 ezer forint
A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
- pénzeszköz átadás felhalmozásra:
- felújítás

1.408 ezer forint.
2.251 ezer forint.

(2) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait és felhalmozási átadásait a 6. számú
melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként a 6/1. számú melléklet
mutatja be.
(4) Az önkormányzat teljesített felújítási kiadásait célonként a 6/2. számú melléklet
tartalmazza.
(5) Az önkormányzat felhalmozási átadásait feladatonként a 6/3. számú melléklet
tartalmazza.
(6) Az önkormányzat összesített kiadásait alcímek szerinti kiemelt előirányzatonként a 7.
számú melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 16. számú melléklet mutatja, mely
szerint 2010 évben nem volt az Önkormányzatnak több éves kihatással járó döntése.
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6. §
(1) Az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal és az egyéb feladatok létszámkeretét 26 főben
hagyja jóvá a 8. számú melléklet szerint
7. §
(1) Az önkormányzat 2010. évi módosított pénzmaradvány összegét a költségvetési
befizetési kötelezettséggel együtt 2 980 ezer forintban hagyja jóvá a 9. számú
melléklet szerinti részletezés alapján.
(2) A jóváhagyott pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt, mely hiteltörlesztésre
fordítandó.
8.§
(1) kormányzat 2010. évi zárszámadás könyvviteli mérlegének főösszegét 154.764 ezer forint
összegben fogadja el, melynek tételes bontása eszköz—és forrás csoportonként a 10. számú
mellékletben található.
(2) Az önkormányzati vagyon 2010. december 31-i állapotát a forgalomképesség
szempontjából a 10/1. számú melléklet részletezi.
9.§
A helyi kisebbségi önkormányzat bevételeit és kiadásait a 11. számú melléklet szerint hagyja
jóvá.
10.§
Az önkormányzat 2010. évi általános tartalék felhasználását a 12. számú melléklet szerint
hagyja jóvá.
11.§
(1) Az önkormányzat az állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb pénzeszközökkel
kapcsolatos elszámolását a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(2).Az önkormányzatnak 2010. évben többletbevétele nem keletkezett a 17. számú melléklet
szerint.
(3) Az önkormányzat helyi iparűzési adó bevétele és felhasználása a 18. számú melléklet
szerint alakult.
(4) Az önkormányzat helyi adó rendeletében kedvezményt, mentességet nem állapított meg.
(5).Az önkormányzat 2010. év végén 7.000 ezer Ft működési hitellel rendelkezett az Eger és
Környéke Takarékszövetkezetnél, mint folyószámla hitel.
12. §
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Hevesaranyos, 2011. március 17.
Dorkó Csaba
polgármester

Bata Lászlóné
jegyző

A képviselőtestület a rendeletet 5 igen szavazattal elfogadta.
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2. Napirend: Vámosgyörk településnek a Hulladékgazdálkodási Társuláshoz történő
csatlakozása
Előterjesztő: Dorkó Csaba
A Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulási Tanács 7/2011.(III.23.) határozat
alapján kéri a tagönkormányzatokat, hogy a soron következendő testületi üléseiken fogadják
el Vámosgyörk község Társuláshoz történő csatlakozását és a meghozott határozatukat, minél
előbb juttassák el a Társulás munkaszervezetéhez.
7/2010. (II. 23.) TT határozat:
A Társulási Tanács javasolja a tagönkormányzatai számára, hogy Vámosgyörk település
Társuláshoz való csatlakozási szándékát, fogadják el.
Az anyagot minden képviselő megkapta, javasolja elfogadásra.
Bata Lászlóné: Vámosgyörk a Társuláshoz történő csatlakozása nem jár plusz kiadással az
Önkormányzat részére.
Dorkó Csaba: Nincs kérdés, hozzászólás, szavazást kér.
23/2011. (III. 22.) Öh.
Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja
Vámosgyörk település csatlakozási szándékát a Heves Megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulásához.
Felelős: Dorkó Csaba polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testületet, a határozatot 5 igen szavazattal elfogadta.

3. Napirend: Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulása 2011. évi belső ellenőrzési terv
módosítása
Előterjesztő: Dorkó Csaba
Dorkó Csaba:
Bélapátfavai Kistérség Többcélú Társulása kéri a 2011. évi belső ellenőrzési terv
módosításának elfogadását, melyet a következők szerint indokol:
Halász Emese belső ellenőrt-aki Sas-Hegyi Ágnes belső ellenőr helyettesítésére lett
kinevezve- 2010. november 8-tól átirányította a belső ellenőrzési vezető gazdaság vezetői
munkakörbe, mivel a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás Munkaszervezet gazdasági
vezetője a közszolgálati jogviszonyának megszüntetését kérte. A többszöri álláshirdetés
ellenére sem sikerült a kiírási feltételeknek megfelelő pályázót találniuk, ezért 2011. évben a
gazdasági vezetői munkakört továbbra is Halász Emese fogja ellátni.
Sas-Hegyi Ágnes belső ellenőr várhatóan 2012 elején áll munkába. A Társulás belső ellenőri
feladatait ezen időpontig Szabó Edina belső ellenőr fogja ellátni. Azonban igénybe kell
venniük külső szolgáltatót is. A Bélapátfalvai Kistérségi Többcélú Társulása a
11/2011.(II.11.)sz. határozatával elfogadta a Társulás 2011. évi belső ellenőrzési terv
módosítását.
A polgármester javasolja a Képviselő-testület tagjainak, hogy fogadják el, a határozati
javaslatot. Hozzászólás nem volt, kéri, hogy szavazzanak.
24/2011. (III. 22.) Öh.
Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a
Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulása 2011. évi belső ellenőrzési terv módosítását az
előterjesztés szerint.
Felelős: Dorkó Csaba polgármester
Határidő: folyamatos
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A Képviselő-testületet, a határozatot 5 igen szavazattal elfogadta.

4. Napirend: Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulása 2010. évi belső ellenőrzésről
szóló éves jelentése
Előterjesztő: Dorkó Csaba:
Dorkó Csaba
A Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulása belső ellenőrzési csoportja a Hevesaranyos
Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál. 2010. évben 3 vizsgálati témát határoztak
meg
1. Saját bevételek alakulásának szabályszerűségi vizsgálata
2. Pénzbeli szociális ellátások szabályszerűségének vizsgálata
3. 2009. évi pénzforgalom ellenőrzése
A megállapított hiányosságok felszámolására intézkedési tervet készített a jegyző.
Az ellenőrzés során nem került sor büntető-szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás
megindítására.
Az intézkedési terv megvalósításáról szóló beszámoló alapján az intézkedési tervben
foglaltaknak maradéktalanul eleget tett a hivatal és munkájuk során folyamatosan érvényesítik
az abban foglaltakat.
Kéri a Képviselő-testületet, hogy a Hevesaranyos Község Önkormányzatánál végzett 2010.
évi belső ellenőrzésekről szóló éves ellenőrzési jelentést fogadja el.
Bata Lászlóné: Az ellenőrzési anyagot, átnézte a Hivatalban a további munkák az intézkedési
tervben meghatározottak szerint végzik. Kéri a Képviselő-testületet, hogy fogadják el a
határozati javaslatot.
Dorkó Csaba: Hozzászólás, észrevétel nem volt, szavazást kér.
25/2011. (III. 22.) Öh.
Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a
Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulása 2010. évi belső ellenőrzésekről szóló éves
jelentését.
Felelős: Dorkó Csaba polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testületet, a határozatot 5 igen szavazattal elfogadta.

5. Napirend: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás-étkeztetés 2011. évi
térítési díjának meghatározása
Előterjesztő: Dorkó Csaba:
Dorkó Csaba: 2099. április 1-től Bélapátfalva, Bükkszentmárton, Mónosbél, Egerbocs,
Hevesaranyos, Bátor Egercsehi, Szúcs és Szilvásvárad települések nappali ellátás és az
étkeztetés szociális alapszolgáltatási feladat ellátására létrehozott mikrotérségi társulási
megállapodás alapján látják el a nappali ellátás és a szociális étkeztetés feladatokat, melyek
ellátása Bélapátfalva Város Önkormányzat a feladat-és hatáskör gyakorlásával megbízott
társult tag által történik.
A 2011. évi személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díját a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv, továbbá a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.(II.17.) Korm .rendelet
alapján állapítja meg a fenntartó, melyet az önkormányzat rendeletbe foglalja.
A számítások a Bélapátfalva Város Önkormányzat Jegyzője által megküldött
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2010. évi önköltség számítás
 2010. évben étkezés teljes költsége: 4.424.517 Ft
 2010. évben ellátottak száma:
32 fő
 Az ellátottak éves száma : 32 főX 251nap = 8032
 Egy ellátottra jutó költség: 4 424 517 : 8032 = 551 Ft/adag
A számított intézményi térítési díj:
 Egy adagra jutó normatív állami hozzájárulás 55360+4000=59360 : 251= 237Ft
 A számított intézményi térítési díj: 551 – 237 = 315 FT
Javasolja elfogadásra. Kérdés, hozzászólás nincs, szavazást kér.
Hevesaranyos Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
4/2011. (III.22.) rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
térítési díjáról
Az Képviselő-testület a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény, valamint a 29/1993.(II.17.) Kormány rendeletben kapott felhatalmazás alapján az
alábbi rendeletet alkotja.
1.§ A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás keretében nyújtott szociális étkeztetés
számított intézményi térítési díja 315 Ft /adag/ nap kiszállítással együtt.
2.§ E rendelet 2011. április 1-től lép hatályba és 2012. április 1-én hatályát veszti.
3.§ Hatályát veszti a Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2009.(II.17.) rendelete, valamint a Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2010.(IV.1.) rendelete.
Hevesaranyos, 2011. március 22.
Dorkó Csaba
Bata Lászlóné
polgármester
jegyző
A Képviselő-testületet, a rendeletet 5 igen szavazattal elfogadta.

6. Napirend: Hevesaranyos Községi Önkormányzat 2011-2014. évi Gazdasági Programja
Előterjesztő: Dorkó Csaba:
Dorkó Csaba: A tervezetet mindenkinek kiküldték meg kell határozni a következő 4 éves
önkormányzati gazdasági programot. Kéri a javaslatokat
Cseh Imre: Az önkormányzatok gazdasági lehetőségei nagyon korlátozottak, jó lenne az
útfelújítást betenni a programba.
Dorkó Csaba: Jó gazdasági program még az alternatív fűtési technológia bevezetése.
Nagymértékű költségcsökkentést lehet elérni az alkalmazásával. A polgármesteri hivatalban
és az iskolában lehet erről szó. A környezetvédelem területén is van tennivalója az
önkormányzatnak, a gazdasági programban ezt a területet jobban ki kell fejteni. A parlagfű
irtása, azt ellene való védekezés, a közművelődés területén informatikai gépek beszerzése is
indokolt.
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Ezekkel a módosításokkal elfogadásra javasolja a 2011-20014 évi gazdasági programot.
Király György: Fontosnak tartja a jó gazdasági programot, figyelemmel kell kísérni a
pályázati lehetőségeket, esetlegesen a gazdasági programot is lehet még később módosítani.
Jelenleg elfogadásra javasolja.
Dorkó Csaba: Szavazást kér.
26/2011. (III. 22.) Öh.
Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a
beterjesztett Hevesaranyos Önkormányzat Gazdasági Programját 2011-2014.évekre.
Felelős: Dorkó Csaba polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testületet, a határozatot 5 igen szavazattal elfogadta.

7. Napirend: Egyéb ügyek, indítványok
Dorkó Csaba: A községben meglévő 3 db közkúttal kapcsolatban kereste meg telefonon a
vízmű és arra kérnek választ, hogy meg tartják-e azokat továbbra is.
Vancsó József: Jelenleg hány darab van a faluban?
Dorkó Csaba: Az Ibolya úton 2 db és a temetőben 1 db, ami működik a településen. Kéri,
hogy szavazzanak erről.
27/2011. (III. 22.) Öh.
Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Hevesaranyos
községben jelenleg működő 3 darab közkutat továbbra is fenntartják.
Felelős: Dorkó Csaba polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testületet, a határozatot 5 igen szavazattal elfogadta.
Dorkó Csaba: Tájékoztatja a Képviselő –testületet a két ülés között eltelt időszakban történt
eseményekről megtett intézkedésekről.
 2011. április 30-ig lehet beadni az ÖNHIKI-s pályázatot, remélhetőleg sikeres lesz,
már a körjegyzőség feltételét biztosítjuk, vannak kifizetetlen számláink, ami szintén
feltétele a pályázatnak. A negyedévi könyvelés után szeretnék benyújtani a pályázatot.
 Az ÉMÁSZ ajánlatot küldött, mely szerint 4 Ft-tal olcsóbban számlázzák az áramot,
ezt a szerződést elküldték.
 A TÁMOP-os SzETÁ-s pályázatuk elbírálását legutóbb március 31-re ígérték
 A KÖZÚT-tal felvette a kapcsolatot, mert az Italbolt előtti részt nem akarják
megjavítani azzal az ürüggyel, hogy nem az ő kezelésükben van.
 Orvosi rendelőt vizsgálta a Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerve, ennek eredményéről írt egy levelet a polgármesternek, hogy
mivel az épület önkormányzati tulajdonú, így meg pótolniuk kell a leírt
hiányosságokat
Király György: Javasolja, hogy a megállapított hiányosságot rendezze az önkormányzat.
Dorkó Csaba:
 Az iskola tanulói lap topokat kapott 22 db-ot, melyet szívesen használnak a tanulók,
valamint a megvalósító pedagógusok is kaptak lap topot.
 A falu elején lévő falutáblát megrongálták, át van lőve szerinte.
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 Az egri polgárőrség tagja a törvényváltozás miatt, újra vizsgáztatták a polgárőröket.
 Villamossági problémát jelzett a körzeti megbízott a Faluházban, meg kellene javítani
Cseh Imre: Ígéretet tesz, a villany megjavítására
Király György: Javasolja, hogy a faluban lévő nyírfákat fel kellene pucolni. Szívesen
vállalja, hogy két közmunkással, rendbe teszik.
A Képviselő-testület a polgármesteri tájékoztatót elfogadja.
Dorkó Csaba: Egyéb hozzászólás nincs, a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést
18,30-kor bezárja.
k.m.f.

Dorkó Csaba
polgármester

Bata Lászlóné
jegyző
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