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Ikt.sz: 35-5/2011. 
Jegyzőkönyv 

 
Készült: Hevesaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 14.-én 
megtartott testületi üléséről. 
 
 
 
 
Határozatok: 10-től 
  18-ig 
 
Határozat száma Tárgy 
10/2011.(II.7.)Öh.  Egercsehi –Társulási Megállapodás módosítása 
 
112011.(II.7.)Öh. Egercsehi- Alapító Okirat módosítása 
 
12/2011.(II.7.)Öh. Egercsehi- polgármesterek felkérése egyeztetésre 
 
13/2011.(II.7.)Öh. Egercsehi- 2011. évi költségvetés elfogadása 

 
14/2011.(II.14.)Öh.  Napirendi pontok elfogadása 
 
15/2011.(II.14.)Öh.  Köztisztviselők teljesítményértékelés alapját képező célok 
 
16/2011.(II.14.)Öh.  Köztisztviselők cafetéria juttatása 
 
17/2011.(II.14.)Öh. Bélapátfalva- Bükkszentmárton- Mónosbél- Egerbocs- 

Hevesaranyos-Bátor- Egercsehi- Szúcs- Szilvásvárad 
Önkormányzatok mikrotérségi társulás 2011. évi 
költségvetésének elfogadása 

 
18/2011.(II.14.)Öh. Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulása 2011. évi 

költségvetésének elfogadása 
 
19/2011.(II.14.)Öh A Szikla Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. által nyújtott 

szolgáltatás összegének emelése 
 
Rendeletek: 1-től 
 2-ig 
 
Rendelet száma Tárgy: 
1/2011.(II.14.) Ör.             Az önkormányzat 2010. évi költségvetésről szóló 2/2010.(II.11.) 

számú rendelet módosítása 
 
2/2011.(II.14.) Ör.              Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 
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Jegyzőkönyv 

 
Készült: Hevesaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 14- 
én 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 
azzal a módosítással, hogy a 4. napirendi pontban megjelölt Egercsehi –Hevesaranyos-Bátor-
Egerbocs Közoktatási Intézményfentartó Mikrotérségi Társulás 2011. évi költségvetése 
témája helyett  
a Bélapátfalva-Bükkszentmárton-Mónosbél-Egerbocs-Hevesaranyos-Bátor-Egercsehi-Szúcs-
Szilvásvárad Önkormányzatok mikrotérségi társulása nappali ellátás és étkeztetés szociális 
alapszolgáltatás 2011. évi költségvetését tárgyalják meg, mivel az előbbit már Egercsehiben a 
közös testületi ülésen megtárgyalták és döntés született. 
Megkérdezi a testület tagjait, hogy van-e valakinek más javaslata.  
Bata Lászlóné: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a határozat szám az előző üléshez 
képest megnövekedett, mivel Egercsehiben Mikrotérségi Társulás együttes testületi ülésen a 
2011. február 7-én felhasználta a soron következő 10-13 –ig. 
-társulási megállapodás módosítása: 10/2011. (II. 7.) 
10/2011.(II. 7.)Önkormányzati határozat  
Társulási Megállapodás módosítása 
Hevesaranyos Község Ön kormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Egercsehi-
Hevesaranyos-Bátor-Szúcs közoktatási intézményfenntartó mikrotérségi társulás társulási 
megállapodás módosítását. 
A társulási megállapodás II/1. pontja helyébe a következő II/1. pont lép: 
„1. A Társulás Tagjai: 

- Egercsehi Község Önkormányzata (3341 Egercsehi, Egri u.8. képviseli: Tóth 
Andrásné   polgármester), 

- Hevesaranyos Község Önkormányzata (3322 Hevesaranyos Petőfi S.u.1.képviseli: 
Dorkó Csaba polgármester), 

- Bátor Község Önkormányzata (3336 Bátor, Kossuth L.u. 7/B. képviseli: Derecskei 
Péter polgármester) és  

- Szúcs Község Önkormányzata (3338 Szúcs, Kossuth L. u. 34. képviseli Egyed 
Zsigmond polgármester)” 

A társulási megállapodás az alábbi III/5.-6. ponttal egészül ki: 
„5.6. A fenntartásban résztvevő társönkormányzatok felhatalmazzák a társulás székhelye 
szerinti önkormányzatot, hogy a jelen, illetve minden – a társuláshoz közvetlenül kapcsoló- 
külön kötött megállapodásukban foglalt fizetési kötelezettségük, hozzájárulásuk 60 napon túli 
meg nem fizetése esetén a székhely szerinti önkormányzat jogosult azonnali beszedési 
megbízással érvényesíteni követelését.” 



 3 

Az egységes szerkezetű társulási megbízás a jegyzőkönyv melléklete. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
- alapító okirat módosítása 11/2011. (II. 7.) 
11/2011.(II.1.)Önkormányzati határozat  
Alapító okirat módosítása 
 
Hevesaranyos Község Ön kormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Mikrotérségi 
Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda alapító okirata módosítását. 
Az alapító okirat 1., 4. és 15. pontja helyébe a következő 1., 4. és 15. pont lép: 
„1. Egercsehi, Bátor, Hevesaranyos és Szúcs Községek Önkormányzatai a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény1. § (6) bekezdés c) pontja 41. és 43. §-ai, a 
helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. Törvény 
8.§-a, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi LXXIX. 
Törvény 88. § (4) bekezdése alapján, jelen alapító okirattal, 2005. szeptember 1. napi hatállyal 
intézményfenntartó társulást alalpít, amely a Zrínyi Ilona Közös Igazgatású Általános Iskola 
és Napköziotthonos Óvoda Egercsehi, Általános Iskola Hevesaranyos, Napköziotthonos 
Óvoda Hevesaranyos és Községi Óvoda Szúcs jogutódja. 
Az alapítók és fenntartók: 

- - Egercsehi Község Önkormányzata (3341 Egercsehi, Egri u.8. képviseli: Tóth 
Andrásné   polgármester), 

- Hevesaranyos Község Önkormányzata (3322 Hevesaranyos Petőfi S.u.1.képviseli: 
Dorkó Csaba polgármester), 

- Bátor Község Önkormányzata (3336 Bátor, Kossuth L.u. 7/B. képviseli: Derecskei 
Péter polgármester) és  

- Szúcs Község Önkormányzata (3338 Szúcs, Kossuth L. u. 34. képviseli Egyed 
Zsigmond polgármester)” 

„4. Az intézmény típusa: többcélú intézmény, melynek intézmény egységei (tagintézményei)  
-napköziotthonos óvoda és általános iskola. Önállóan működő költségvetési szerv. A 
gazdálkodási feladatokkal a fenntartók Egercsehi Önkormányzatot bízzák meg. 
Közfeladata: közoktatási feladatok, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény alapján. 
Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az 
óvodai nevelés és gyermekneveléshez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló 
foglalkozások keretében folyik. Az óvoda a gyermek hároméves korától ellátja – a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint – a gyermek 
napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is. 
Az általános iskolában a tanuló az érdeklődésének, képzettségének és tehetségének 
megfelelően felkészül középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásr, valamint a 
társadalomba való beilleszkedésre.” 
„15. Az intézmény gazdálkodási jogköre: 
Önállóan működő költségvetési szerv. Költségvetése beépül a székhely község éves 
költségvetési rendeletébe. Az éves költségvetésben meghatározott előirányzatok betartásáért 
az intézmény vezetője felelős, annak megváltoztatását kezdeményezheti. Az intézmény 
pénzellátásának, kötelezettségvállalásának, utalványozásának rendjét a társult 
önkormányzatok és az intézmény közötti megállapodás szabályozza.” 
Az egységes szerkezetű alapító okirat a jegyzőkönyv melléklete. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
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- polgármesterek felkérése egyeztetésre március 31-ig 12/2011. (II. 7.) 
12/2011.(II.7.)Öh. 
Polgármesterek felkérése egyeztetésre 2011. március 31-ig 
 
Hevesaranyos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 
az óvodai, az alapfokú nevelési, oktatási feladatok további ellátásáról, a feladatellátás további 
formájáról egyeztetéseket folytasson. 
Az elvégzett egyeztetésről 2011. március 31-ig számoljon be a képviselő-testületnek. 
Határidő: 2011. március 31. 
Felelős: polgármester 
 
 

- költségvetés elfogadása a melléklet szerint, azzal, hogy 15 napon belül át kell 
dolgoznia az iskola igazgatónak, az intézmény átszervezéssel kapcsolatban 13/2011. 
(II. 7.) 

13/2011.(II.7.)Öh. 
Mikrotérségi Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 2011. évi költségvetési 
gazdálkodása 
Hevesaranyos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Mikrotérségi 
Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda – a határozat melléklete szerinti – 2011. évi 
költségevetési gazdálkodását, azzal, hogy az iskola igazgatója 15 napon belül dolgozza át a 
költségvetést az intézményátszervezéssel kapcsolatban és nyújtsa be a képviselő-testületnek. 
Határidő: 2011. február 22.  
Felelős: polgármester 
 
 Egyéb javaslat nincs, úgy kéri, hogy szavazzanak. 
 
14/2011.(II.14.)Öh. 
Hevesaranyos Község Önkormányzatának Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2011. 
február 14-i ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 

1. Napirend: Hevesaranyos Önkormányzat 2010.IV. negyedévi előirányzat módosítása 
Előterjesztő: Dorkó Csaba polgármester – szóbeli előterjesztés 

2. Napirend: Hevesaranyos Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 
foglalkoztatott köztisztviselők 2011. évi teljesítmény értékeléséhez szükséges 
teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározása 
Előterjesztő: Dorkó Csaba polgármester 

3. Napirend: Hevesaranyos Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 
foglalkoztatott köztisztviselők béren kívüli juttatásai 
Előterjesztő: Dorkó Csaba polgármester 

4. Napirend: Bélapátfalva –Bükkszentmárton- Mónosbél- Egerbocs-Hevesaranyos- 
Bátor- Egercsehi-Szúcs-Szilvásvárad Önkormányzatok  Mikrotérségi Társulása 
nappali ellátás és étkeztetés szociális alapszolgáltatás 2011. évi költségvetése  
Előterjesztő: Dorkó Csaba polgármester 

5. Napirend:  Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulása 2011. évi költségvetése 
Előterjesztő: Dorkó Csaba polgármester 

6. Napirend:  Hevesaranyos Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 
megtárgyalása 
Előterjesztő: Dorkó Csaba polgármester 

7. Napirend: Tájékoztató a 2011. évi közfoglalkoztatásról 
                   Egyéb ügyek indítványok 
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Felelős: Dorkó Csaba polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A képviselőtestület a meghívón szereplő napirendi pontok tárgyalását 5 igen szavazattal 
elfogadta.  
 
1. Napirend: Hevesaranyos Önkormányzat 2010.IV. negyedévi előirányzat módosítása 
Előterjesztő: Dorkó Csaba 
 
Dorkó Csaba: A 2010. IV. negyedévi előirányzat módosítás a  
Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2/2010. (II.11.) számú rendeletével 
fogadta el az önkormányzat 2010. évi költségvetését. 
A költségvetés végrehajtása során a IV. negyedévben bekövetkezett változások miatt az 
alábbi előirányzat módosításokat terjesztjük elő. 
Bevételek változása: 
     1. Működési bevétel     1.760.000 Ft-al nőtt. 
     2.  SZJA   bevétel kiegészítést kaptunk  122.000 Ft-ot. 

3. Az önkormányzat költségvetési támogatásának összege 12.128.000 Ft-tal emelkedett: 
- központosított támogatás  217.000 Ft, 
- normatív kötött hozzájárulás 9.411.000 Ft, 
- működésképtelen önk. támogatás  2.500.000 Ft. 

4. Támogatási értékű működési bevétel  777.000 Ft-tal módosult. 
5. Pénzmaradvány bevételünk  1.872.000 Ft. 
Így az önkormányzat  bevételi előirányzata 16.659.000 Ft-tal változott.  

Kiadások változása: 
1. Az önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 16.424.000 Ft-tal emelkedett: 

-  személyi  jellegű kiadás              5.160.000 Ft, 
-  munkaadókat  terhelő járulékok     526.000 Ft, 
-  dologi  jellegű kiadások              3.263.000  Ft, 

     -  önkormányzat által folyósított ellátás 4.805.000 Ft, 
     -  támogatás értékű működési kiadás      2.500.000 Ft, 
     -  működési célú átadás        170.000 Ft. 
2. Felhalmozási célú kiadás előirányzata 1.358.000 Ft-al változott. 

- felhalmozási célú átadás       1.408.000 Ft-al emelkedett, 
- felújítás   50.000 Ft-al csökkent. 

    3.   Tartalék összege 1.123.000 Ft-al csökkent. 
 

Így az önkormányzat  kiadási előirányzata  16.659.000 Ft-tal változott. 
Az előirányzat változást a központi költségvetésből kapott támogatás,  támogatásértékű 
működési , müködési intézményi bevétel valamint pénzmaradvány bevétele fedezi. 
Az önkormányzat 2010. évi előirányzatain átvezetésre kerültek a változások, ezeket 
részletesen a 2., 3., 3/1., 4., 5., 6., 6/2. és a 7. számú melléklet tartalmazza.  
Kéri a képviselő-testületet, hogy fogadja el a rendelet tervezetet. 

A költségvetésről szóló 1/2011. (II.14.) számú rendelete a Hevesaranyos Községi 
Önkormányzat 2/2010. (II.11.) költségvetési rendeletének módosításáról 

l.§ Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010.(II.11.) rendelete 3.§ (1) 
bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
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A Képviselőtestület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2010. évi 
költségvetésének bevételi összegét ............................................................. 105.046 ezer Ft-ban, 
ezen belül: 
- működési célú bevételt ............................................................................... 98.045 ezer Ft-
ban, 
- felhalmozási célú bevételt ............................................................................ 5.129 ezer Ft-ban, 
- pénzmaradványt……………………………………………………………….1.872 ezer Ft-
ban, 
Finanszírozási célú pénzügyi művelet 
- működési célú hitelt ..................................................................................... 7.000 ezer Ft-ban, 
Felhalmozási célú kiadást ............................................................................... 4.727 ezer Ft-ban, 
ebből: 
- a felújítások összegét.................................................................................... 3.319 ezer Ft-ban, 
- a felhalmozási átadást………………………………………………………   1.408 ezer Ft-
ban, 
 Működési célú kiadásokat.......................................................................... 104.285 ezer Ft-ban, 
ebből: 
- a személyi jellegű kiadásokat ..................................................................... 39.622 ezer Ft-ban, 
- a munkaadókat terhelő járulékokat ............................................................... 6.895 ezer Ft-ban, 
- a dologi jellegű kiadásokat ......................................................................... 19.747 ezer Ft-ban, 
- társadalom, szociálpolitika és egyéb juttatásokat ........................................ 32.402 ezer Ft-ban, 
- támogatás értékű működési kiadást............................................................... 4.700 ezer Ft-ban, 
- működési célú átadást......................................................................................919 ezer Ft-ban, 
Finanszírozási célú pénzügyi művelet 
- működési hitel visszafizetését....................................................................... 3.000 ezer Ft-ban, 
A költségvetési létszámkeretet...................................................................................... 20 főben 
állapítja meg. 
2. §. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II.11.) rendelete 11. §-a az 
alábbiak szerint módosul: 
A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 34 ezer Ft összegben hagyja jóvá. 
3. §. (1) Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II.11.) rendelete jelen 
rendelettel nem módosított §-ai és bekezdései változatlan formában érvényesek. 
(2) Az 2/2010. (II.11.) rendelet 1-7. és 11. számú mellékletei helyébe jelen rendelet 
ugyanazon számú mellékletei lépnek. 
(3) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
(4) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
Hevesaranyos, 2011. február 8. 
 
 Dorkó Csaba Bata  Lászlóné   
 polgármester jegyző 
 
A képviselőtestület a rendeletet 5 igen szavazattal elfogadta.  
 
2. Napirend: Hevesaranyos Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott 
köztisztviselők 2011. évi teljesítmény értékeléséhez szükséges teljesítménykövetelmények alapját 
képező célok meghatározása 
Előterjesztő: Dorkó Csaba polgármester 



 7 

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. számú törvény 34. §. (5) bekezdésében 
foglaltakra tekintettel a köztisztviselők egyéni teljesítménykövetelményeinek meghatározásához, 
valamint az értékelések lefolytatásához a Hevesaranyos Község Önkormányzatának 
szempontrendszert, teljesítménykövetelményeket  kell meghatároznia. 
A meghatározott teljesítményértékelési szempontrendszerhez kapcsolódóan a jegyző egyéni 
teljesítménykövetelményt dolgoz ki a köztisztviselők számára, amiben meghatározza a 
teljesítményfejlesztési célokat, a célok eléréséhez szükséges feladatokat, valamint a feladatok 
eredményes végrehajtásához nélkülözhetetlen munkáltatói feltételek biztosítását.  
Az egyéni teljesítményértékelés célja: 

- erősödjön a teljesítményelvű szemlélet, 
- javuljon a köztisztviselők motiválása, egyéni teljesítménye, 
- az emberi erőforrással való hatékonyabb, eredményesebb munkavégzés valósuljon meg, 
- segítse a jobb vezetői tevékenység és humánerőforrás gazdálkodás kialakítását. 
- Az egyéni teljesítménykövetelményeket 2011. február 28-ig megbeszélés során kell átadni az 

érintett köztisztviselőnek, az értékelését legkésőbb 2011. december 15-ig kell elvégezni. 
 

A teljesítményértékelés alapját képező szempontokat a Hevesaranyos Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők tekintetében a testület által vállalt feladatok minél 
magasabb szintű ellátása érdekében az alábbiakban javaslom meghatározni: 

 
1. magas szintű döntés-előkészítő munka mind az államigazgatási mind az önkormányzati 

igazgatási  
2. a gazdálkodás elemzése, a feladatellátás hatékonysága és eredményessége szempontjából, a 

költségek csökkentése, a bevételek növekedés lehetőségeinek feltárása a költségvetés 
egyensúlyának biztosítása érdekében 

3. pénzügyi, gazdálkodási, szociális, munkaügyi, iratkezelési, anyakönyvi nyilvántartások 
jogszabályi feltételeknek megfelelő vezetése 

4. rendszeres pályázatfigyelés, új fejlesztési projektek felkutatására az aktuális, a 
megpályázható pályázatok elkészítése, illetve szakszerű megvalósítása 

5. folyamatos kapcsolatépítés 
6. a hivatali ügyintézés szakmai színvonalának növelésével összefüggő feladatok végrehajtása, 

továbbképzés, önképzés, a munkavégzéshez szükséges szakmai ismeretek bővítése 
7. a jogszabályban előírt határidők megtartása 

 
Dorkó Csaba: Kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Nincs. Szavazást kér. 
 
15/2011.(II.14.) Öh.  
Hevesaranyos Község Önkormányzata a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.évi XXIII. 
törvény 34.§(3) bekezdése alapján a következő teljesítményértékelés alapját szolgáló célokat 
határozza meg 2011. évre. 

1. magas szintű döntés-előkészítő munka mind az államigazgatási mind az önkormányzati 
igazgatási  

2. a gazdálkodás elemzése, a feladatellátás hatékonysága és eredményessége szempontjából, 
a költségek csökkentése, a bevételek növekedés lehetőségeinek feltárása a költségvetés 
egyensúlyának biztosítása érdekében 

3. pénzügyi, gazdálkodási, szociális, munkaügyi, iratkezelési, anyakönyvi nyilvántartások 
jogszabályi feltételeknek megfelelő vezetése 

4. rendszeres pályázatfigyelés, új fejlesztési projektek felkutatására az aktuális, a 
megpályázható pályázatok elkészítése, illetve szakszerű megvalósítása 
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5. folyamatos kapcsolatépítés 
6. a hivatali ügyintézés szakmai színvonalának növelésével összefüggő feladatok 

végrehajtása, továbbképzés, önképzés, a munkavégzéshez szükséges szakmai ismeretek 
bővítése 

7. a jogszabályban előírt határidők megtartása 
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a jegyző vonatkozásában, állapítsa meg a 
konkrét teljesítménykövetelményt, a jegyző pedig határozza meg a köztisztviselőkkel 
szemben támasztott követelményeket 2011. évre vonatkozóan írásban, 2011. február 28-ig. 
A polgármester a jegyző teljesítményértékelését 2011. december 20-ig végezze el. 
A polgármester a jegyző teljesítményértékeléséről, jegyző a köztisztviselők 
teljesítményértékeléséről 2011. december 31-ig tájékoztassa a képviselő-testületet. 
 
Határidő: 2011.02.28, illetve a képviselő-testületi tájékoztatásé 2011.december 31 
Felelős: Dorkó Csaba polgármester, Bata Lászlóné jegyző 

 
A képviselőtestület a határozatot 5 igen szavazattal elfogadta.  
 
3. Napirend: Hevesaranyos Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott 
köztisztviselők béren kívüli juttatásai 
Előterjesztő: Dorkó Csaba polgármester 
 
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71.§–a rendelkezik a béren 
kívüli juttatások fogalmának meghatározásáról és köréről. 
A 2010. évi CLXIX. törvény a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről 59.§. (1) 
bekezdése meghatározza a Ktv. 43.§ (1) bekezdésében foglalt illetményalap 2011. évi 
összegét, amely 38650 Ft. 
A költségvetésről szóló törvény 59.§ (3) bekezdése szerint a költségvetési szervek által 
foglalkoztatottak éves cafetéria kerete 2011. évben nem haladhatja meg a bruttó 200.000 Ft-
ot. 
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49/F § rendelkezései határozzák 
meg a cafetéria juttatás szabályait. 
A Hevesaranyos Község Önkormányzat költségvetésébe 2011. évre a tavalyi összeget 
terveztük be a köztisztviselők béren kívüli juttatásaiként. 
 
Kéri a képviselő-testületet, hogy fogadja el a bruttó 193 250 Ft6fő/év összeget, a költségvetés 
tervezet szerint. 
 
16/2011.(II.14.) Öh.  
Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselőknek járó cafetéria 
juttatást bruttó 193.250Ft/fő/év összegben határozza meg, melyet a 2011. évi költségvetésbe 
betervez. 
Határidő: 2011. február 15. 
Felelős:    Dorkó Csaba polgármester 
 
A képviselőtestület a határozatot 5 igen szavazattal elfogadta.  
 
4. Napirend: Az Egercsehi-Hevesaranyos- Bátor- Szúcs Közoktatási Intézményfenntartó 
Mikrotérségi Társulás  2011. évi költségvetése  
Előterjesztő: Dorkó Csaba polgármester 
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Dorkó Csaba: Az anyagot mindenki megismerte, ahhoz, hogy ezt a feladatot ellássák nem túl 
sok lehetőség van kéri, hogy fogadják el a határozati javaslatot. 
A napirenddel összefüggésben tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az étkezést szállító 
vállakozó eddig még nem emelte az adagok árát, 2011. március 1-jétől az 
- Óvodai napközi (tízórai, + ebéd + uzsonna) 1 főre fizetendő összege    bruttó 558 Ft  
- ált.iskolai menza (ebéd) 1 főre fizetendő összege                                    bruttó 415 Ft  
- ált.iskolai napközi (tízórai, + ebéd + uzsonna) 1 főre fizetendő összege bruttó 558 Ft 
- intézményi dolgozók , szociális étkeztetés                                               bruttó 485 Ft,  
amelyek  23, 17, 23, és 19 Ft. emelkedést jelentenek adagonként. 
 
Amennyiben van kérdés tegyék fel. Nincs, ezért szavazást kér külön külön 
 
 
17/2011.(II.14.)Öh 
Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés szerinti a 
Bélapátfalva-Bükkszentmárton-Mónosbél-Egerbocs-Hevesaranyos-Bátor-Egercsehi-Szúcs-
Szilvásvárad Önkormányzatok mikrotérségi társulása nappali ellátás és étkeztetés szociális 
alapszolgáltatás 2011. évi költségvetését, mely beépül az önkormányzat saját 2011. évi 
költségvetési rendeletébe. 
Határidő: 2011. február 15. 
Felelős: polgármester 
 
A képviselőtestület a határozatot 5 igen szavazattal elfogadta.  
 
18/2011.(II.14.) Öh.  
Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Szikla Kereskedelmi és 
Szolgáltató Bt. által nyújtott szolgáltatás összegének emelését az alábbi összegekben. 2011. 
március 1-től 
- Óvodai napközi (tízórai, + ebéd + uzsonna) 1 főre fizetendő összege    bruttó 558 Ft  
- ált.iskolai menza (ebéd) 1 főre fizetendő összege                                    bruttó 415 Ft  
- ált.iskolai napközi (tízórai, + ebéd + uzsonna) 1 főre fizetendő összege bruttó 558 Ft 
- intézményi dolgozók , szociális étkeztetés                                               bruttó 485 Ft,  
Egyben felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert a Szikla Kereskedelmi és 
Szolgáltató Bt.-vel történő szerződés módosítására, valamint annak aláírására ezen 
feltételeknek megfelelően. 
Határidő: 2011. február 15. 
Felelős: polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
5. Napirend: Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulása 2011. évi költségvetése 
Előterjesztő: Dorkó Csaba polgármester 
 
Dorkó Csaba: 2011. február 11-én, pénteken tartotta a Tárulás soron következő ülését, ahol 
többek között tárgyalta a 2011. évi költségvetést is. 
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Több tagönkormányzat polgármestere módosító javaslatai figyelembe vételével, közel 10 
millió Ft-tal csökkentették a tervezett kiadásokat, melyet a társulás tagjai a szükséges 
szavazati arányban elfogadtak.  
Több tétel kikerült a költségvetésükből, pl. nem szavazták meg a közalkalmazottak cafeteria 
juttatásait, törölték a betervezett reprezentációs költségeket….stb. 
A Társulás Munkaszervezete átdolgozta a költségvetést a javasoltak szerint, melyet a 
képviselőtestületüknek is elfogadásra javasolja az előterjesztés szerint. 
 
19/2011.(II.14.)Öh 
Hevesaranyos Községi önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Bélapátfalvai Kistérség 
Többcélú Társulása 2011. évi költségvetéséről szóló határozatot az előterjesztés szerint. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dorkó Csaba polgármester 
  
A képviselőtestület a határozatot 5 igen szavazattal elfogadta.  
 
 
6. Napirend: Hevesaranyos Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megtárgyalása 
Előterjesztő: Dorkó Csaba polgármester 
 
Dorkó Csaba:  
A kiküldött költségvetési rendelet tervezetét módosították a 4-5 napirendi pontoknál 
elfogadott költségvetések pontos bevételi és kiadási előirányzataival, valamint a Közoktatási 
mikrotársulás általuk elfogadott összegével. Az így adódott mintegy 2 millió forint kiadás 
növekedést,  hitelből tudják finanszírozni, melyet a hitelkeret megemelésével kívánnak adott 
esetben realizálni. 
Kéri a képviselő-testületet, hogy fogadják el a költségvetés 
Vancsó József: A sport öltözőnél 1 millió forint lett elkülönítve, de volt pályázat, miért nem 
vettek ebből sz összegből vagy két ajtót meg és a közcélúakkal meg lehet csináltatni? 
Dorkó Csaba: Igen oda terveztük, de sajnos a működéshez fel kellett használni Most lehetne 
pályázni a megújuló energia tárgyában. Az önrész magas, viszont, a beruházás megtérül. 
Király György: Le kellene cserélni a gázfűtést ő is támogatja. A garázsfelújítás nem volt egy 
sikeres akció, sokkal többet meg lehetett volna abból a pénzből oldani. 
Dorkó Csaba: Ez a felújítás pályázat keretében történt, ami szigorú szabályokhoz kötött, csak 
ennyit lehetett megvalósítani a 3 millió forintból. 
Dorkó Csaba: Amennyiben nincs több kérdés. Szavazzanak. 

 
 

2/2011. (II.14.)Ör. rendelet  
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 

 
Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított - 

1992. évi XXXVIII. törvény 65.§-a alapján a 2011. évi költségvetésről az alábbi rendeletet 
alkotja: 

A rendelet hatálya 
l.§ A rendelet hatálya Képviselő-testületre, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat 
felügyelete alá tartozó szakfeladatokra terjed ki. 

2.§ (1) Az államháztartási törvény 67. § (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(4) bekezdés 
szerint állapítja meg. 
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(2)  A polgármesteri hivatal igazgatási, adóbeszedési , jogalkotási kiadása önálló címet alkot. 
(3) A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő szakfeladatok egyéb feladatként 
alkotnak egy címet. 
(4) A részben önállóan gazdálkodó kisebbségi önkormányzat külön címet alkot.  

A költségvetés bevételei és kiadásai 
3. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2011. évi 
költségvetésének bevételi összege................................................................. 59.600 ezer Ft-ban, 
ezen belül: 
- működési célú bevételt ............................................................................... 59.000 ezer Ft-
ban, 
- a felhalmozási célú bevételt.............................................................................600 ezer Ft-ban, 
Finanszírozási célú pénzügyi műveletet 
- működési célú hitelt ................................................................................... 12.000 ezer Ft-ban, 
 
Felhalmozási célú kiadást ..................................................................................600 ezer Ft-ban, 
ebből: 
- a felújítások összegét.......................................................................................600 ezer Ft-ban, 
- a beruházás összegét………………………………………………………….  - 
Működési célú kiadásokat............................................................................ .63.045 ezer Ft-ban, 
ebből: 
- a személyi jellegű kiadásokat ..................................................................... 28.705 ezer Ft-ban, 
- a munkaadókat terhelő járulékokat ............................................................... 5.585 ezer Ft-ban, 
- a dologi jellegű kiadásokat ......................................................................... 17.100 ezer Ft-ban, 
- társadalom, szociálpolitika és egyéb juttatásokat .......................................... 4.155 ezer Ft-ban, 
- támogatás értékű működési kiadást............................................................... 7.000 ezer Ft-ban, 
- működési célú átadást......................................................................................500 ezer Ft-ban, 
Finanszírozási célú pénzügyi műveletet 
- működési hitel visszafizetését....................................................................... 7.000 ezer Ft-ban, 
a költségvetési létszámkeretet. ...................................................................................... 17 főben 
állapítja meg. 
(2) Az önkormányzat költségvetési mérlegét a 2. sz. melléklet tartalmazza. 
(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt. 
A tervezett hiány finanszírozása hitellel történik, illetőleg pályázatot kell benyújtani 
kiegészítő támogatás elnyerésére. 
4. § Kiemelt előirányzaton belül a személyi jellegű kiadásoknál 100 ezer Ft előirányzatot a 
képviselő-testület szociális jellegű kifizetések céljára hagyja jóvá. 
 

I. 
Az önkormányzat bevételei 

5. § A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonként megbontását a 3/1. sz. melléklet 
tartalmazza. 
6. § A 5. §-ban megállapított bevételek közül a Polgármesteri Hivatal bevételeit, valamint az 
egyéb feladat szakfeladatonkénti bevételeit a 3. sz. melléklet tartalmazza. 

Az önkormányzat kiadásai 
7. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű 
feladatok kiadásait - ezen belül kiemelt előirányzatait - (címenként) a 4. és a 7. sz. melléklet 
szerint állapítja meg. 
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8. § A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetés részben önállóan gazdálkodó kisebbségi 
önkormányzat kiadási - és ezen belül kiemelt előirányzatait -, valamint az egyéb feladatok 
szakfeladatonkénti kiadásait a 4., a 7. és a 11. sz. melléklet szerint állapítja meg. 

9. § A Képviselő-testület a fe1halmozási kiadásait feladatonként a  6. sz. melléklet szerint 
állapítja meg. 

10. § A Képviselő-testület a felújítási előirányzatát célonként a 6/2.sz. melléklet szerint 
hagyja jóvá. 

Általános és céltartalék 
11. § A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 955 ezer Ft összegben hagyja 
jóvá. 

Több éves kihatással járó feladatok 
 

12. § A Képviselő-testületnek több éves kihatással járó döntése nincs, mivel a feladatokat 
pályázati pénzből tudjuk megvalósítani, ezért költségvetési évre határozza meg a testület az 
előirányzatot. 

Európai Uniós projektek 
13. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektberuházása nincs az 
önkormányzatnak. 

Közvetett támogatások 
14. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg 
kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 13. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 
 

II. 
A 2011. évi költségvetés végrehajtásának szabályai  

 
15. § (1) A Képviselő-testület az államháztartási törvény 74. § (2) bekezdése alapján a 
jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át. 
(2) A Képviselő-testület a tartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre 
ruházza át. Évközi központi előirányzat zárolása esetén haladéktalanul átcsoportosítást kell 
végrehajtani, a tartalék terhére, melyről a testületet tájékoztatni kell. 
(3) Az (1)-(2) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években - a 
Képviselőtestület által jóváhagyottnál nagyobb - többletkiadással nem járhatnak. 
(4) Az e §-ban foglalt átcsoportosításról az érdekeltek - a polgármester koordinálásával- 
negyedévente, a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésén kötelesek beszámolni. 
A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg köteles javaslatot 
tenni. 
16. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi 
döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet 
egyidejű módosításával.  
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet 
módosításáról a Képviselő-testület a 15. § (4) bekezdésben foglalt módon dönt. 
17. § Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat 
felhasználási ütemtervet a 10. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület. 
18. §. Az Önkormányzat a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait, valamint a 
költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait - a gazdasági előrejelzéseket figyelembe 
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véve - a 8. számú melléklet szerint állapítja meg. 
19. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg 
következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi 
önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-
testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között 
átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a 
költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. 
20. § Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott 
költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves előirányzatának 10 
%-át, és a tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani. 
21. § A képviselő-testület feljogosítja az önállóan gazdálkodó költségvetési szervet a tárgyi 
eszköz beruházási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.  
22. § A 3. §-ban meghatározott bevételi főösszeg 12.000 ezer Ft működési hiányt tartalmaz.  
Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja 
működési hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. 
A működési kiadások zavartalan bonyolításához 12.000 ezer Ft működési hitelkeret 
rendelkezésre állását engedélyezi a képviselőtestület. Amennyiben a gazdálkodás során a 
hitelkeretet módosítani kell, a hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a 
képviselőtestületet illetik meg. 
Egyidejűleg kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hitelt és kamatait rendszeresen fizeti, azt 
a költségvetésében tervezi. 
23. § Az önkormányzat költségvetési szervei szabadon használhatják fel a jóváhagyott 
bevételi előirányzataikon felüli többletbevételt. 
A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg 
történő – képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet. 
24. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet 
pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. 
A hasznosítással kapcsolatos pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a képviselő-
testület a polgármester hatáskörébe utalja. 
A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást 
ad. 
Az 1 millió forintot meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselőtestület 
határozatban dönt. 

Záró rendelkezések 
25. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2011. január 1. 
napjától kell alkalmazni. 
 (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
Hevesaranyos, 2011. február 14. 
 
 Dorkó Csaba Bata  Lászlóné   
 polgármester jegyző 
 
A képviselőtestület a rendeletet 5 igen szavazattal elfogadta.  
 
7. Napirend: Tájékoztató a 2011. évi közfoglalkoztatásról   

                   Egyéb ügyek indítványok 
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Dorkó Csaba: A közfoglalkoztatás átmenti időszaka alatt 2011. január 1-től 2011. február 
28-ig 6 főt tudtak foglalkoztatni. A Munkaügyi Központhoz pályázatot nyújtottak be a 2011. 
március 1-jét követő időszakra vonatkozó közfoglalkoztatási programra. Két lehetőség volt a 
pályázatra a rövid távú és a hosszabbtávú foglalkoztatás. Sikeresnek mondható a pályázat, 
hiszen már a Hatósági szerződést alá írtuk, márciustól kezdődhet a munka. A rövidtávú 
foglalkoztatást csak 4 órában és 2-4 hónapig lehet végezni, ez nem lesz nagyon vonzó a 
lakosság körében. A hosszabbtávú foglalkoztatás 2-10 hónapig tarthat legalább napi 6 órában. 
Itt azonban 20% -ak pótolni kell a bér és járulékainak költségét. A tervezett foglalkoztatottak 
száma  rövid távúnál 42 fő, a hosszú távú programban 7 főt terveztek 
 
 
Egyéb kérdés, indítvány nem volt, ezért a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést 
bezárja.  
 

k.m.f. 
 
 
 

Dorkó Csaba                                                                  Bata Lászlóné 
Polgármester                                                                      jegyző 


