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Jegyzőkönyv
Készült: Hevesaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 12.én megtartott rendkívüli 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. Ferenc Ervin FIDESZ képviseletében
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
Megkérdezi a testület tagjait, hogy van-e valakinek más javaslata. Egyéb javaslat nincs, úgy
kéri, hogy szavazzanak.
1/2011.(I.12.)Öh.
Hevesaranyos Község Önkormányzatának Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2011.
január 12.-i rendkívüli ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:
1. Napirend: Hevesaranyos Község Önkormányzatának folyószámla hitelkeret
megemelése
Előterjesztő: Dorkó Csaba polgármester
2. Napirend: A Hevesaranyos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
tájékoztatása a körjegyzőség megalakításának jelenlegi helyzetéről.
Előterjesztő: Dorkó Csaba polgármester
3. Beszámoló: Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának
módosítása
4. Napirend: Egyéb ügyek indítványok
Felelős: Dorkó Csaba polgármester
Határidő: azonnal
A képviselőtestület a meghívón szereplő napirendi pontok tárgyalását 5 igen szavazattal
elfogadta.
1. Napirend: Hevesaranyos Község Önkormányzatának folyószámla hitelkeret megemelése
Előterjesztő: Dorkó Csaba
Dorkó Csaba:
Az Eger és Környéke takarékszövetkezetnél a korábbi folyószámlahitel szerződést 2010.
december 17.-én megújították 7 000 000 Ft. összegben a testületi határozat szerint.
December hónapban a hitelkeretet teljes kimerítették a pénzbeli ellátások, a normatívát csak
2011. január 25-e körül fogják a számlájukra utalni, mivel decemberben már nem lehetett
előleget kérni.
A kifizetéseket elég lett volna 2011. január 5-ig az érintettek rendelkezésére bocsájtani,
azonban nem szerették volna a karácsonyi ünnepekre pénz nélkül hagyni a rászorulókat.
2

2011. január végén megkapják a mind a december hónapot érintő normatíva teljes összegét,
mind pedig a 2011. január hónapra járó normatív hozzájárulást előlegként.
Ez a likviditási probléma sajnos kihatott még arra is, hogy nem tudták kifizetni a december
hónapban érkezett számlákat.
Jelenleg 17 szállító számláját nem tudták teljesíteni határidőben, valamint a képviselői
tiszteletdíjakat 2010. november, december hónapra nem tudták kifizetni és a polgármester
költség átalánya is kifizetetlen maradt. Mindezen kiadások 2 103 936 Ft összeget tesznek ki.
Azon kívül, a 3 fő közalkalmazott jubileumi jutalmát is finanszírozni kell, mert ez a Kjt.
Szerint jár a dolgozóknak.
Tisztában vannak a takarékos gazdálkodás követelményeivel, azt maximálisan szem előtt
tartják, azonban a rendelkezésre álló forrást a legszükségesebb működési kiadásokra
használták fel, és a jelenlegi hitelkeret bővítés is ezt a célt szolgálná.
Kéri a Tisztelt képviselő-testületet, hogy szavazza meg a kért hitelkeret bővítést, hogy a
működésünk során a jelenlegi likviditási problémáink megoldódjanak.
Kérdés, hozzászólás észrevétel nem volt, ezért szavazást kér.
2/2011.(I.12) Öh.
Hevesaranyos Község Önkormányzata úgy határoz, hogy a számlavezető Eger és Környéke
Takarékszövetkezet Eger –től a már meglévő 7 000 000 Ft. –azaz,-Hét-millió forint – összegű
folyószámlahitel keretet 3 000 000 Ft.-tal megemeli
A hitel fedezetéül az Önkormányzat a Hevesaranyos, Szabadság út 33. szám alatt lévő
szolgálati lakást (Hrsz:255) jelöli meg.
Egyidejűleg felhatalmazza Dorkó Csaba polgármestert az Eger és Környéke
Takarékszövetkezettel történő szerződés aláírására.
Felelős: Dorkó Csaba polgármester
Határidő 2011. január 31.
A képviselőtestület a határozatot 5 igen szavazattal elfogadta.
2. Napirendi pont:
Tájékoztatás a Hevesaranyos Község Önkormányzat képviselő-testülete körjegyzőség
megalakításáról
Előterjesztő: Dorkó Csaba polgármester
A 2010. december 29.-i testületi ülésükön a képviselő testület kezdeményezte a körjegyzőség
megalakításáról Egerbakta község önkormányzatával a közös lehetőségek, a gazdaságosabb
működés érdekében.
Személyes tárgyalást kezdeményezett Varga Tibor Egerbakta polgármesterével, ami 2011.
január 4-én realizálódott.
A megbeszélés során a polgármester úr elmondta, hogy az ő települése is szeretne
körjegyzőséget alakítani, illetve ebbe együtt működni, csak az eddigi csatlakozási kísérleteik
nem sikerültek.
Egerbakta polgármestere kinyilvánította, hogy nagyon érdekli az ajánlat, a két község
Hevesaranyos –Egerbakta Községek körjegyzőségének megalakítása, mert a két község
együttesen hatékonyabban, gazdaságosabban tudná ellátni az igazgatási feladatait, mind két
település javát szolgálná. Egerbakta község képviselő testülete is határozott már a
körjegyzőség alakításáról.
Miután mind két községnek azonos a szándéka, így megkezdik az előkészületeket
Hevesaranyos –Egerbakta Községek körjegyzőségének megalakítására.
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Jegyző Asszony kidolgozott egy intézkedési tervet, illetve egy közös nyilatkozat tervezetet a
két község polgármestere részére, hogy a körjegyzőség iránti kezdeményezésük hivatalosan is
elinduljon.
3/2010.(I.12.)Öh.
Hevesaranyos Község Önkormányzatának Képviselő testülete a körjegyzőség alapításáról
szóló tájékoztatót elfogadta.
Felelős: Dorkó Csaba polgármester
Határidő: azonnal
A képviselőtestület a határozatot 5 igen szavazattal elfogadta.

3. Napirendi pont: Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának
módosítása
Előterjesztő Dorkó Csaba
A Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a Társulási Megállapodását a
45/2010.(XI.25.) sz. határozatával módosította.
A módosítás az
 I. fejezet 8. pontjának kiegészítése
 I. fejezet 13. a) 1. és 4. pontja kiegészítése
 III. fejezet 3. pontjának kiegészítése
 IV. fejezet kiegészítése a szociális intézmény feladatait tartalmazó résszel
 A Társulási Megállapodás függelékében kerül feltüntetésre a Gyermekjóléti és
Szociális Szolgáltató Központ ügyfélfogadási rendje
Kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás, nincs, szavazást kér.
4/2010.(I.12.)Öh.
Hevesaranyos Község Önkormányzatának Képviselő testülete úgy határoz, hogy a
Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Társulási Megállapodásának
a 45/2010.(XI.25.) számú határozatában foglalt módosításokat elfogadja.
Felelős: Dorkó Csaba polgármester
Határidő: azonnal
A képviselőtestület a határozatot 5 igen szavazattal elfogadta.
Egyéb kérdés, indítvány nem volt, ezért a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést
bezárja.
k.m.f.
Dorkó Csaba
Polgármester

Bata Lászlóné
jegyző
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