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Ikt.sz: 35-32/2011. 
Jegyzőkönyv 

 
Készült: Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- 
án megtartott testületi üléséről. 
 
Határozatok: 70-től 
 80-ig 
 
Határozat száma Tárgy 
 
71/2011.(IX.28.)  A Napirendi pontok elfogadása 
72/2011.(IX.28.) Egri Rendőrkapitányság 2010. évi beszámolója Hevesaranyos 

község közbiztonságáról. 
73/2011.(IX.28.) A lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló elfogadása 
74/2011.(IX.28.) A 33/2011.(IV.26.) önkormányzati határozat visszavonása 
75/2011.(IX.28.) Mikrotérségi Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 

Tagintézménye Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 
Hevesaranyos 2010/2011. évi munkájáról beszámoló  

76/2011.(IX.28.) Hevesaranyos Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetés 
l.félévi beszámolója 

77/2011.(IX.28.)  A Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz csatlakozás 
78/2011.(IX.28.)  A térfigyelő kamerák elhelyezése, működtetése 
79/2011.(IX.28.) A Mikrotérségi Általános Iskola és Óvoda Intézményében 

2011/2012. évben indítható óvodai csoportok, iskolában 
indítható osztályok, napközis csoportok számának 
meghatározása 

80/2011.(IX.28.) A Mikrotérségi Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratának 
módosítása 

 
Rendeletek: 10-tól 
 12-ig 
 
Rendelet száma Tárgy: 
 
10/2011.(IX.28) rendelet     a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011.(II.14.) rendelet módosítása 
11/2011.(IX.28.) rendelet    a pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról 
12/2011.(IX.28.) rendelet   A személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatásokról, azok térítési 

díjáról és az intézményi étkeztetésről szóló 10/2008.(XI.06.) 
rendelet módosításáról 
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Jegyzőkönyv 
 
Készült: Hevesaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-
án megtartott testületi üléséről. 
 
Jelen vannak: 

1. Dorkó Csaba   polgármester 
2. Cseh Imre   alpolgármester (később érkezett) 
3. Ferenc Ervinné  képviselő 
4. Hossó Tibor   képviselő 
5. Vancsó József   képviselő  

Meghívottak:  
1. Bata Lászlóné   körjegyző 
2. Dr. Petrovics András  rendőr ezredes 
3. Országh Gábor  körzeti megbízott 
4. Dorkóné Ferenc Éva  tagintézmény vezető  
5. Szecskó Béláné  pénzügyi főelőadó 

Dorkó Csaba polgármester köszönti a megjelent képviselőket és minden meghívottat, az 
ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés 4 fővel határozatképes. Az alpolgármester úr 
jelezte, hogy később fog érkezni. Kérdezi, hogy van- e valakinek a javasolt napirendhez 
módosító indítványa. Nem volt, így szavazást kér. 
 
A Képviselő-testület a határozatot 4 igen szavazattal elfogadta. 

71/2011.(IX.28.) határozat 
Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete az alábbiak szerint elfogadja testületi ülés 
napirendjét: 
1. Beszámoló Hevesaranyos Község 2010. évi 

közbiztonságáról és tájékoztatás az aktuális 
feladatokról 
Előterjesztő: Dr. Petrovics András r. ezredes 

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, a 
polgármester két ülés között tett intézkedéseiről 
Előterjesztő: Dorkó Csaba 

3. Beszámoló a Mikrotérségi Általános Iskola és 
Napköziotthonos Óvoda Tagintézménye Általános 
Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Hevesaranyos 
2010/2011. évi munkájáról 
Előterjesztő: Dorkóné Ferenc Éva tagintézmény 
vezető 

4. Hevesaranyos Községi Önkormányzat 2011. évi 
költségvetésének 1. félévi előirányzat módosítása 
Előterjesztő: Bata Lászlóné körjegyző 

5. Hevesaranyos Községi Önkormányzat 2011. évi 
költségvetésének 1. félévi beszámolója 
Előterjesztő: Bata Lászlóné körjegyző 

6. Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete Szociális rendelet tervezet  
Előterjesztő: Bata Lászlóné körjegyző 
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7.   Egyéb ügyek, indítványok 
Felelős: Dorkó Csaba polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
1. Beszámoló Hevesaranyos Község 2010. évi közbiztonságáról és tájékoztatás az 
aktuális feladatokról 
Előterjesztő: Dr. Petrovics András r. ezredes 
 
Dorkó Csaba polgármester megkéri a napirend előterjesztőjét, Dr. Petrovics András rendőr 
ezredes urat, hogy az esetleges szóbeli kiegészítését tegye meg. 
Dr. Petrovics András: Köszönti a Képviselő- testület tagjait, és kifejezi azon örömét, hogy 
beszámolhat a Rendőrség munkájáról, Hevesaranyos község közbiztonságáról, mivel 6 évvel 
ezelőtt volt ez a téma utoljára napirenden a Képviselő-testület előtt. 
Bemutatta a Rendőri szervezet felépítését, az Egri rendőrkapitányság helyét és szerepét a 
szervezet egészére vetítve. Munkájukban nagy hangsúlyt fektetnek a bűnmegelőzésre, 
megvalósították az iskolarendőr programot, szeretnék a bűnmegelőzési programot az idősekre 
is kiterjeszteni, valamint minden településen Lakossági Fórumot szeretnének tartani, hogy a 
lakossággal közvetlen kapcsolatba kerüljenek, így hatékonyabbá válik a bűnmegelőzés a 
trükkös lopásokkal szemben is. Működtetik a Protokoll hálót, amely keretén belül 
folyamatosan informálják a települések vezetőit a bűncselekményekről. 
Hevesaranyos szerencsére nem tartozik a bűnügyileg veszélyeztetett községek közé, ez 
nagyrészt köszönhető Országh Gábor körzeti megbízottnak, aki lelkiismeretesen végzi 
munkáját. Az elkövetett bűncselekmények száma 2007-2008-hoz viszonyítva 2009-ben több 
mint a felére csökkent.  
Megköszöni az Önkormányzatnak a támogatást, mellyel a körzeti megbízott számára 
szolgálati lakást biztosítanak, valamint, hogy az előző években kaptak üzemanyag támogatást 
is. Kéri, hogy fogadják el a beszámolóját. 
Dorkó Csaba: A beszámolóban nem csak a községre vonatkozó adatok vannak, jobb lenne, a 
település adatait látni benne. Szeretné, ha a jövőben sikerülne elfogni minden fatolvajt, mert 
történtek ugyan tettenérések, de még mindig történnek olyan esetek, amelyek nem kerülnek 
előtérbe. A körzeti megbízott részére a szolgálati lakást nagyon kedvezményesen biztosítja az 
Önkormányzat. További benzin költségtérítést, egyelőre sajnos nem valószínű, hogy tud adni 
az önkormányzat. 
Dr. Petrovics András: A falopások visszaszorítása érdekében minden információt meg kell 
adni a Körzeti Megbízottnak. Nem elég csak az, hogy valaki mondja, be is kell bizonyítani 
törvényes keretek között ahhoz, hogy a Bíróságon megállja a helyét a falopás vádja. A 
községbe csak akkor tud az Egri Rendőrkapitányság körzeti megbízottat biztosítani, ha az 
önkormányzat is támogatja ezt a feladatellátást. 
Ferenc Ervinné: A maga és a lakosság nevében megköszöni Országh Gábor körzeti 
megbízottnak az áldozatos, eredményes munkáját, amit Hevesaranyos község 
közbiztonságáért tett és tesz folyamatosan. 
Hossó Tibor: Ő is megköszöni a Körzeti Megbízott odaadó munkáját, összességében kiválóra 
értékeli az elért eredményeket, és Országh Gábor személye is rendkívüli. Továbbá 
megköszöni a polgárőrség munkájának hathatós segítését, hiszen a járőrözés során is sokszor 
dolgoztak együtt. 
Országh Gábor körzeti megbízott: Megköszöni a felé irányuló elismerő szavakat és a 
polgárőrök szakszerű munkáját is. 
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Dorkó Csaba polgármester, megköszönte a rendőri segítséget a falunapi rendezvényen, 
azonban jobban szerette volna, ha részvételük észrevétlenebb lett volna. Kérdés, hozzászólás 
nem volt, szavazást kér. 
 
A Képviselő-testület a határozatot 4 igen szavazattal elfogadta. 

72/2011(IX.28) határozat 
Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete elfogadja az Egri Rendőrkapitányság 
Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály 
KMB Alosztálya beszámolóját Hevesaranyos község 
közrend-közbiztonsági helyzetéről. 
Felelős: Dorkó Csaba polgármester 
Határidő:azonnal 
 

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, a polgármester két ülés között tett 
intézkedéseiről 
Előterjesztő: Dorkó Csaba polgármester 
 
Dorkó Csaba: A kiküldött anyag teljes körű részletességgel sorolja fel a 2011. évben hozott 
lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatokat és azok végrehajtására vonatkozó 
magyarázatot. Kéri, hogy fogadja el a testület a beszámolót azzal, hogy a 33/2011.(IV.26.) 
határozatot külön határozatba vonja vissza a testület. Szavazást kér, mivel nem volt 
hozzászólás. 
 
A Képviselő-testület a határozatot 4 igen szavazattal elfogadta. 
 

73/2011(IX.28) határozat 
Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete elfogadja a 2/2011.(I.12), 6/2011.(II.1), 
7/2011.(II.1), 8/2011.(II.1.), 15/2011.(II.14.) 
16/2011.(II.14.), 17/2011.(II.14.), 18/2011.(II.14.) 
20/2011.(III.8.) 19/2011.(III.8.), 32/2011.(IV.26.), 
57/2011(VIII.04) 68/2011.(IX.6.) számú lejárt 
határidejű határozatokról szóló beszámolót.  
Határidő:azonnal,  
Felelős: Dorkó Csaba polgármester 

 
74/2011(IX.28) határozat 
Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a 33/2011(IV.26.) számú határozatát 
visszavonja. 
Határidő:azonnal,  
Felelős: Dorkó Csaba polgármester 

 
3. Beszámoló a Mikrotérségi Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda  Tagintézénye 
Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Hevesaranyos 2010/2011. évi munkájáról 
Előterjesztő: Dorkóné Ferenc Éva tagintézmény vezető 
 
Megérkezett Cseh Imre alpolgármester úr is. 
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Dorkó Csaba: felkéri az előterjesztő Dorkóné Ferenc Éva tagintézmény vezető asszonyt, 
hogy tegye meg szóbeli kiegészítését. 
Dorkóné Ferenc Éva tagintézmény vezető:   

A 2010/2011. évben a tagintézmény feladatai voltak:  
 a TÁMOP 3.1.4. pályázati program megvalósításaként bevezetett kompetencia alapú 

nevelés, oktatás 5 éves fenntartási kötelezettségének eleget tenni, valamint  
 ugyanezen programhoz kapcsolódóan a laptop-program megvalósítása, illetve  
 az óvodai fejlesztő program és a képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés 

23/2009.(V.22.) OKM rendelet szerinti megszervezése. 
Több probléma adódott a mentori díjak kifizetésével. 
A normatívát későn kapta meg az iskola, így az összeg felhasználására kevés idejük maradt. 
A tárgyi feltételek biztosítottak. A személyi feltételek biztosítására a közfoglalkoztatottakat is 
bevonták. 
Az iskola 1-6 osztályában 35 fő tanul. Ebből 28 fő napközis, 4 fő menzás, az óvoda létszáma 
20 fő, ebből 18 részesül gyermekvédelmi támogatásban. 
Logopédiai ellátásban az óvodából 7 fő, az iskolából 1 fő részesült. Sajátos nevelési igényű 
gyermek az óvodában nem volt, az iskolában volt 3 tanuló. 
Az oktató nevelő munka jó színvonalú. A pedagógusok szakszerűen végzik áldozatos 
munkájukat. Az óvodából 5 gyermek kezdte meg a tanulmányait, 2 fő Egerben és 3 fő a helyi 
iskolában. 
 A gyermekeket indították versenyeken is, ahol jó eredményt értek el. A közösségformálás, 
hagyományápolás, kapcsán sok tartalmas rendezvényt szervezetek. 
Az elmúlt év eredményekben és eseményekben gazdag volt, a tagintézmény valamennyi 
alkalmazottja önzetlenül –sokszor szabadidejében– igyekezett az intézmény túlnyomó 
többségében hátrányos helyzetű gyermekének jónevű iskolákban meglévő körülményeket, 
lehetőségeket megteremteni mind a mindennapi oktató munka, mind a szabadidő 
tevékenységek tekintetében. A helyi fenntartó a tanév során lehetőségeihez mérten támogatta 
az oktató-nevelő munkájukat. Kéri a testület, fogadja el a beszámolót. 
Dorkó Csaba:Kéri, hogy a beszámolóval kapcsolatban tegyék fel kérdéseiket, 
hozzászólásaikat. Mivel ilyen nem volt szavazást kér. 
 
A Képviselő-testület a határozatot 5 igen szavazattal elfogadta. 

75/2011(IX.28) határozat 
Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete elfogadja a Mikrotérségi Általános Iskola és 
Napközi Otthonos Óvoda Tagintézménye Általános 
Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Hevesaranyos 
2010/2011. évi munkájáról szóló beszámolóját. 
Határidő:azonnal 
Felelős: Dorkó Csaba polgármester 

 
Dorkóné Ferenc Éva: Megköszöni a Képviselő-testületnek, hogy elfogadta a beszámolót és 
szeretne még egy javaslatot tenni. Ebben a tanévben szinte mindenki ingyenesen kapta a 
tankönyvet és az étkezést. Az összlétszámból csak l iskolás és 1 óvodás nem 
kedvezményezett. Javasolja, hogy amennyiben lehet, kapjanak ők is hasonló kedvezményt az 
önkormányzattól. 
 
Vancsó József: Támogatja a javaslatot, mivel ezelőtt is segített az önkormányzat.  
Cseh Imre: Szintén a támogatás mellett voksol. 
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Bata Lászlóné körjegyző: Az önkormányzat már hozott egy rendeletet a 16/2009.(X.22.) 
rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatásokról, azok térítési díjáról, és az 
intézményi étkeztetésről, mely a 10/2008.(XI.06.) rendeletet módosította, miszerint az óvodai 
étkeztetésért fizetendő térítési díjat 2009. november 1-jétől az önkormányzat saját 
költségvetése terhére átvállalja azon gyermekek esetében, akik a gyermekvédelmi törvény 
alapján nem jogosultak támogatásra. Ez a rendelet még hatályos, így az óvodás gyermekre 
vonatkozik most is.  
Dorkó Csaba: Javasolta a rendeletet úgy módosítani, hogy  a hasonló kategóriába tartozó  
iskolás gyermekek térítési díját és tankönyvköltségeit is vállalja át önkormányzat. Kéri a 
körjegyzőt, hogy szövegezze meg a rendelet tervezetet azonnal. 
 
Bata Lászlóné: A rendelet tervezetet megszövegezi  és felolvassa.  
A rendelet tervezet társadalmi véleményeztetését szem előtt kell tartani, de tekintettel arra, 
hogy a rendelet csak kedvezményt állapít meg, kérdezi az Ügyrendi Bizottság elnökét és a 
tagokat, hogy támogatják ezt a rendelet tervezetet jelen formájában 
Vancsó József, mint az  Ügyrendi Bizottságelnöke és  tagjai, Hossó Tibor, Ferenc Ervinné itt 
vannak és elfogadásra javasolják. 
Dorkó Csaba: Úgy gondolja, hogy a CKÖ elnöke is támogatná ezt a rendelet tervezetet, csak 
kedvezményt állapít meg. Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak.  
 
 A Képviselő-testület a rendeletet 5 igen szavazattal elfogadta. 
 

Hevesaranyos Községi Önkormányzat  12/2011.(IX.28.) rendelete 
 a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatásokról,  

azok térítési díjáról, és az intézményi étkeztetésről szóló 
 10/2008.(XI.06) rendelet módosításáról. 

 
1.§. A 10/2008.(XI.06) rendelet kiegészül a 6/B. §-al. 
Az iskolai étkezésért fizetendő térítési díjat, valamint a tankönyvek árát 2011. évben a 
Hevesaranyos Községi Önkormányzat saját költségvetés terhére átvállalja azon gyermekek 
esetében, akik a gyermekvédelmi törvény alapján nem jogosultak támogatásra. 
 
2.§ A rendelet a kihirdetése napján hatályos.  
3.§ A kihirdetése 2011. szeptember 29-én kerül sor. 
 
Hevesaranyos, 2011. szeptember 28. 

Dorkó Csaba                                                Bata Lászlóné 
polgármester                                                     körjegyző 

 
 
 
4. Hevesaranyos Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 1. félévi előirányzat 
módosítása 
Előterjesztő: Bata Lászlóné körjegyző 
 
Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2011.(II.14.) rendeletével 
fogadta el az önkormányzat 2011. évi költségvetését. 
A költségvetés végrehajtása során a 2011. I. félévben bekövetkezett változások miatt az vált 
szükségessé az előirányzatok módosítása. Az előterjesztés részletezi a változások okát, 
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szóbeli kiegészítése nincs Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és a 
10/2011.(IX.28.) rendelet tervezetet fogadja el.  
Dorkó Csaba: Amennyiben van kérdés, tegyék fel, bár az előterjesztés egy részletes anyag, 
mely mindenre kiterjed. Kérdés nem volt, szavazásra teszi fel a rendelet tervezetet. 
 
 
A Képviselő-testület a rendeletet 5 igen szavazattal elfogadta. 
 

Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testület 
a 2011. évi költségvetésről szóló 10/2011. (IX.28.) rendelete 

a 2/2011. (II.14.) rendelet módosításáról 
 

l.§ Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.14.) rendelete 3.§ (1) 
bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat -beleértve a 
költségvetési szerveit- 2011. évi költségvetésének bevételi összegét ........... 106.330 ezer Ft-ban, 
ezen belül: 
- működési célú bevételt ............................................................................... l05.730 ezer Ft-
ban, 
- felhalmozási célú bevételt ...............................................................................600 ezer Ft-ban, 
Finanszírozási célú pénzügyi művelet 
- működési célú hitelt ................................................................................... 12.000 ezer Ft-ban, 
Felhalmozási célú kiadást ............................................................................... 1.304 ezer Ft-ban, 
ebből: 
- a felújítások összegét.......................................................................................600 ezer Ft-ban, 
- a felhalmozási átadást………………………………………………………      704 ezer Ft-
ban, 
 Működési célú kiadásokat.......................................................................... 105.164 ezer Ft-ban, 
ebből: 
- a személyi jellegű kiadásokat ..................................................................... 35.614 ezer Ft-ban, 
- a munkaadókat terhelő járulékokat ............................................................... 7.223 ezer Ft-ban, 
- a dologi jellegű kiadásokat ......................................................................... 17.360 ezer Ft-ban, 
- társadalom, szociálpolitika és egyéb juttatásokat ........................................ 21.025 ezer Ft-ban, 

- - irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás               16.250 ezer Ft-
ban, 
- támogatás értékű működési kiadást............................................................... 7.000 ezer Ft-ban, 
- működési célú átadást......................................................................................692 ezer Ft-ban, 
Finanszírozási célú pénzügyi művelet 
- működési hitel visszafizetését....................................................................... 7.000 ezer Ft-ban, 
A költségvetési létszámkeretet...................................................................................... 20 főben 
állapítja meg. 
a.) bevételi főösszeg címrend szerint            100.978  ezer Ft   önkormányzat 
                                                                         17.142  ezer Ft    körjegyzőség 
                                                                              210  ezer Ft    kisebbségi önkormányzat 
összesen 118.330 ezer Ft 
 
b.) kiadási főösszegét címrend szerint           100.978  ezer Ft    önkormányzat 
                                                                           l7.142  ezer Ft    körjegyzőség 
                                                                                210  ezer Ft   kisebbségi önkormányzat 
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összesen 118.330 ezer Ft. 
2. §. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.14.) rendelete 11. §-a az 
alábbiak szerint módosul: 
A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 4862 ezer Ft összegben hagyja 
jóvá. 
3. §. (1) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.14.) rendelete jelen 
rendelettel nem módosított §-ai és bekezdései változatlan formában érvényesek. 
(2) Az 2/2011. (II.14.) rendelet 1-7. és 11. számú mellékletei helyébe jelen rendelet 
ugyanazon számú mellékletei lépnek. 
(3) Ez a rendelet kihirdetése napján, 2011. szeptember 29-én lép hatályba. 
 
 Dorkó Csaba Bata  Lászlóné   
 polgármester                                                                                           körjegyző 
 
 
 
 
5. Hevesaranyos Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 1. félévi beszámolója 
Előterjesztő: Bata Lászlóné körjegyző 

 
A bevételek és kiadások a 2011. I. félévi teljesítéséről a következők szerint  alakultak. 
Bevételi főösszeg 65.224.000 Ft. 
Működési bevétel összege: 1.111.000 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 721.000 Ft, egyéb bevétel 29.000 Ft,(pótlék) talajterhelési díjból 
18.000 Ft folyt be.  
Átengedett központi adó címen 12.594.000 Ft-ot kaptunk.  Ebből SZJA átengedett rész 
8%-a 1.080.000 Ft, a települési önkormányzat jövedelem differenciálódásának mérséklésére 
kapott kiegészítés 11.514.000 Ft. 
Átengedett központi adóként szerepel a gépjárműadó is az, mely 100 %-ban az önkormányzat 
bevétele, 599.000 Ft, valamint a termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 103.000 
Ft.  
Önkormányzat költségvetési támogatása: 25.817.000. Ft volt. A település 2010. január 1-
jei állandó népessége (689 fő) alapján kaptak felhasználási kötöttség nélkül 7.573. Ft-ot. 
Felhasználási kötöttséggel szociális feladatokra 15.740.000 Ft-ot, nyári gyermekétkeztetésre 
2.361.000 Ft-ot, kereset-kiegészítésre 143.000 Ft-ot.  
Támogatási értékű működési bevételként 6.459.000 Ft-ot kaptunk, melyből Bélapátfalva 
Kistérségtől 125.000 Ft-ot a mozgókönyvtár működtetésére, választásra 33.000 Ft-ot, 
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására 192.000 Ft-ot. Itt van kimutatva a 
népszámlálásra kapott 893.000 Ft, valamint a körjegyzőség működtetésére Egerbaktától 
kapott 1.891.000 Ft. Munkaügyi Központtól a közfoglalkoztatásra 3.325.000 Ft.  
Előző visszafizetésből 10.000 Ft-ot kaptak. 
Körjegyzőség támogatása 4.119.000 Ft. 
Működési célú pénzeszköz átvétel 31.000 Ft. 
Működési forráshiányunkat, 13.423.000 Ft működési hitellel biztosítottak, mely a félév 
során felvett  hitelösszeget tartalmazza. 
A helyi Kisebbségi Önkormányzat támogatási értékű bevétele 210.000 Ft volt. 
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Kiadási főösszeg   63.077.000 Ft: 
A személyi juttatásokra 13.745.000 Ft-ot, munkaadókat terhelő járulékokra 
2.694.000 Ft-t, valamint a dologi és egyéb folyó kiadásokra 8.006.000 Ft-ot fordítottak 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, Bérpótló 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 rendezték. 
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 ÁFÁ-ját tartalmazza. 
Óvodai ellátás kiadása tartalmazza egyéb szolgáltatásokat (közműdíjak, takarítószerek). 
Általános iskolások étkeztetés a napköziotthonban elhelyezett gyermekek után kifizetett 
norma és rezsiköltséget, valamint annak 25 %-os ÁFÁ-ját tartalmazza. 
Általános iskolai oktatás feladaton a  szolgáltatások szerepelnek, valamint a takarítószerek és 
energia (gáz, víz, villany) költségei. 
Önkormányzat által folyósított ellátás: 15.446.000 Ft, mely magába foglalja a rendszeres 
és eseti pénzbeli ellátásra kifizetett összegeket. 
A rendszeres pénzbeli ellátás tartalmazza: 
Munkanélküli bérpótló juttatását, rendszeres szociális segélyét, egészségkárosodott személy 
segélyét, lakásfenntartási támogatását, valamint 1 fő időskorúak járadékát. 
Eseti pénzbeli ellátásból fedezték az átmeneti, temetési segélyeket. 
Önkormányzat pénzeszköz átadása működési célra 397.000 Ft lett kifizetve, ebből 
sportszervezet támogatására 205.000 Ft-ot, mozgáskorlátozottak támogatására 192.000 Ft-ot 
fordított.  
Támogatás értékű működési kiadás 4.364.000 Ft, 
mely tartalmazza a Bélapátfalvai Többcélú Kistérségi Társulás kiadásaihoz a hozzájárulást, 
mely 606.000 Ft, valamint az Egercsehi Mikrotérségi Intézménynek a közoktatási kiadáshoz 
kifizetett 3.758.000 Ft összeget. 
Felhalmozási célú átadás összege 704.000 Ft, mely a víz-, szennyvíz üzemeltetésére átadott 
összeg. 
Beruházási kiadás 178.000 Ft szerepel, mely az iktató program értéke. 
Körjegyzőség kiadása 4.119.000 Ft volt. 
Kisebbségi Önkormányzat kiadásai 127.000 Ft. 
Működési hitel visszafizetés 13.297.  000 Ft volt az első félévben. 
Számlaegyenleg az I. félév végén 2.008.000 Ft volt. 
Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy fogadják el a beszámolót, illetve a határozati javaslatot. 
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Dorkó Csaba: A beszámoló részletesen tükrözi a 2011. 1. félévi a gazdasági eseményeket az 
előirányzatok teljesítésénél. Amennyiben kérdés van, tegyék fel. Mivel kérdés, hozzászólás 
nem volt szavazást kér. 
 
A Képviselő-testület a határozatot 5 igen szavazattal elfogadta. 

76/2011.( IX.28.) határozat 
Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete elfogadja az Önkormányzat költségvetése a 
2011.1. félévi beszámolóját az alábbiak szerint: 
Bevételi főösszeg   65.232.000 Ft 
pénzforgalmi bevétel            65.224.000 Ft  
függő bevétel                                   8.000Ft  
Kiadási főösszeg   63.234.000 Ft 
pénzforgalmi kiadás             63.077.000 Ft  
függő kiadás                    147.000Ft  
 
Egyenleg:              2.008 Ft 
Felelős: Dorkó Csaba polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 
6. Önkormányzati rendelet tervezet a pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról 
Előterjesztő: Bata Lászlóné körjegyző 
 
Dorkó Csaba : Kérdezi az előterjesztőt, hogy van-e szóbeli kiegészítése. 
Bata Lászlóné:A Heves Megyei Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti 
Főosztályáról kaptak egy tájékoztató levelet melyben több dologra hívták fel a figyelmet. 
Egyrészt a rendelet előkészítésében való társadalmi részvétel szabályozására, amit az 
SZMSZ-ben rögzítettek is. Másrészt, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. tv. módosítására szükségessé vált a szociális tárgyú rendeletek vizsgálata. Erre 
már készültek és tekintettel arra, hogy többször is módosításra került a helyi rendelet ezért egy 
új egységes rendelet tervezetet terjeszt elő a testületi ülésre. 
Jelentő változás történt a lakásfenntartási támogatás, valamint az aktívkorúak ellátása 
témakörben. 
A rendelet tervezetet az Ügyrendi Bizottság és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
megtárgyalta és elfogadásra javasolják. 
Kéri, hogy fogadják el a rendelet tervezetet. 
Dorkó Csaba: Mivel hozzászólás nem volt szavazást kér. 
 
A Képviselő-testület a rendeletet 5 igen szavazattal elfogadta. 
 

Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
11/2011.(IX.28.) önkormányzati rendelete  

a pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról 
  
Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §, 32.§ (3) bekezdésében, 38.§ (9) bekezdésében, 
43/B. § (1) és (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, a 48. § (4) bekezdésében, 50. § (3) 
bekezdésében, 62.§, (2), 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás, a 4.§ tekintetében a 
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helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (3) bekezdésében és a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL. 
törvény 19.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 
1990.évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi 
CKÖ és az Ügyrendi Bizottság véleményét kiérve a következőket rendeli el. 
 
 

1. A szociális ellátások általános szabályai 
 

1.§ .Képviselő testület önkormányzati hatáskörben dönt a  
a) személyes gondoskodást nyújtó ellátások körébe tartozó szociális alapellátások térítési 

díjairól 
b)  ápolási díjról 

2§. A polgármester dönt a pénzbeli ellátások körében:  
c) lakásfenntartási támogatás 
d) átmeneti segély 
e) temetési segély 
f) köztemetés 
g) szociális étkeztetés  

3.§ A Bélapátfalvai Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézmény vezetője dönt: (Társulási 
Megállapodás alapján) 
a) családsegítő szolgáltatásról 
b) támogató szolgáltatásról 
a házi segítségnyújtásra jogosultságról 
4.§ A települési önkormányzat képviselő- testülete hatáskörébe tartozó ellátások tekintetében 
a kérelem benyújtására, az ellátás megállapítására, kifizetésére, folyósítására és ellenőrzésére, 
a jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésére a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló törvény és a végrehajtására kiadott kormányrendeletek és miniszteri 
rendeletek az irányadóak az e rendeletben foglalt eltérésekkel. 
5.§ A képviselő testület a polgármesterre átruházza a  a) normatív lakásfenntartási támogatás 
megállapításával kapcsolatos hatáskörét,b) átmeneti segély megállapítására vonatkozó 
hatáskörét, c) temetési segély megállapítására vonatkozó hatáskörét, d) a szociális étkeztetés 
jogosultságának megállapítását 
6.§ (1) A pénzbeli és természetbeni ellátás iránti kérelem a körjegyzőségen nyújtható be. 
(2) A jövedelmi viszonyok igazolásához elfogadható dokumentumok: 
a) munkáltatói igazolás, 
b) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátás igazoló szelvénye, 
c) bankszámlára utalt rendszeres jövedelem esetén bankszámla kivonat, 
d) munkaügyi kirendeltség által folyósított ellátást megállapító határozat, 
e) vállalkozásból származó jövedelem esetén az adóbevallással lezárt időszakról az 
adóbevallás vállalkozó által hitelesített másolata, 
f) az a)-e) pontok alapján nem igazolható jövedelem esetén a kérelmező büntetőjogi 
felelőssége mellett tett nyilatkozata a havi átlagos nettó jövedelemről. 
(3) A pénzbeli ellátás bankszámlára történő utalással, vagy a körjegyzőség házipénztárából 
készpénzben kerül kifizetésre. 
(4) A temetési segély, a nem havi rendszerességgel adott átmeneti segély folyósítására a 
határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül kerül sor. 
5) Az ellátás megállapítására vonatkozó hatáskör átruházása a jogosulatlanul igénybe vett 
ellátás megtérítésének elengedésére, csökkentésére, részletekben történő megtérítésének 
engedélyezésére nem terjed ki. 
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2. Pénzbeli és természetbeni ellátások 

 
7.§ (1) A foglalkozást helyettesítő támogatás megállapításának, valamint folyósításának 
feltételeként a foglalkozást helyettesítő támogatás egyéb feltételeinek megfelelő jogosult 
kérelmező, vagy az ellátásban már részesülő személy (a továbbiakban: foglalkozást 
helyettesítő támogatásra jogosult) köteles lakókörnyezetének rendezettségét biztosítani. 
(2) A foglalkozást helyettesítő támogatásra jogosultnak a lakókörnyezet rendezettségének 
biztosítása körében az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a 
kerítéssel a közterület felől kívül határos terület, járda tisztán tartása, valamint az ingatlan 
higiénikus állapotának biztosítására irányuló kötelezettségeket kell teljesítenie. 
8.§A foglalkozást helyettesítő támogatásra jogosult személy udvarát, abban az esetben kell 
rendezettnek tekinteni, ha  
a) a fűfélék magassága nem haladja meg a 30 cm-t, 
b) a gyomnövények mennyisége a hasznosítható terület 20%-ánál nem foglal el több területet 
és a magasságuk nem haladja meg a 30 cm-t, 
c) nincs a heti hulladékszállításra szerződött edényzet /120 literes kuka/ kétszeres 
űrtartalmánál több – felhalmozott – háztartási hulladék az udvaron sem szétszórt, sem 
felhalmozott állapotban, és van hulladékszállítási szerződése, valamint megfizette a 
hulladékszállítási díjat a szolgáltatónak. 
d) a háziállatok tartására megfelelően kialakított hely áll rendelkezésre, melynek a tisztasága 
is megfelelő – nincs nyoma rágcsálóknak és légyinváziónak, nem folyik szét az udvaron a 
trágyalé-, 
e) a tüzelőnek való rendezett formába felhalmozva, és nem szétszórtan található, 
f) a ház előtti csatornarendszer tiszta, nincs teledobálva szeméttel, s a csapadékvíz lefolyását 
építési törmelék, föld, és növények sem akadályozzák, 
g) a ház előtti növényzet nem akadályozza a forgalmat, és a kilátást az úttestre, 
h) a művelésre alkalmas - nem parkosított földterületen zöldség, gyümölcs, vagy az állatok 
takarmányozására szánt növényeket termesztenek. 
 
9.§ A helyszíni ellenőrzés elvégzésére a helyi önkormányzati képviselő, a cigány 
önkormányzat képviselője, a szociális ellátások területén eljáró köztisztviselő jogosult.  
 
10.§ (1) Az, az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság 
kezdő napján  
a) munkaképességét legalább 40%-ban elvesztette, illetőleg legalább 30%-os mértékű 
egészségkárosodást szenvedett, és ezen egészségi állapotáról a Nemzeti Rehabilitációs és 
Szociális Hivatal, vagy jogelődje által kiállított, érvényes és hatályos szakhatósági 
állásfoglalást, vagy szakvéleményt csatol, vagy 
b)  várandós anya, ha a méhmagzat legalább 91. napos, és erről csatolja a szülész szakorvos 
által, a magzat fogantatásának vélt időpontjáról kiadott igazolását , vagy  
c) pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége a közfoglalkoztatásban való részvételét 
akadályozza, vagy kizárja, vagy  
d) családi körülményei, vagy általános készségei, képességei nem teszik lehetővé a rendszeres 
és elvárható teljesítményt  
e) vagy az első fokú munkaköri orvosi alkalmassági vélemény alapján munkavégzésre „nem 
alkalmas” rendszeres szociális segélyre jogosult.” 
11.§ (1) Az egészségkárosodottnak nem minősülő személy, 
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a) a rendszeres szociális segély megállapításáról szóló határozat jogerőre emelkedését követő 
15 napon belül nyilvántartásba veteti magát az együttműködésre kijelölt „Bélapátfalvai  
Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézménynél 
b) a beilleszkedést segítő programról írásban megállapodik az együttműködésre kijelölt 
szervvel, 
c) teljesíti a beilleszkedést segítő programban foglaltakat, 
d) a rendszeres szociális segély megállapításáról szóló határozat jogerőre emelkedését követő 
30 napon belül igazolja a körjegyzőségen, hogy az együttműködésre kijelölt szervnél 
nyilvántartásba vette magát. 
(2) A beilleszkedést segítő program az együttműködő személy szociális helyzetéhez igazodva 
kiterjedhet: 
a) az együttműködésre kijelölt szervvel való kapcsolattartásra, 
b) az együttműködő személy számára előírt, az egyéni képességet fejlesztő vagy az életmódot 
formáló foglalkozáson, tanácsadáson, továbbá a munkavégzésre történő felkészülést segítő 
programban való részvételre, 
c) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben történő 
részvételre 
(3) Az együttműködési kötelezettség megszűnésének minősül, ha az együttműködő személy: 
a) az együttműködésre kijelölt szervvel való kapcsolattartás szabályait megszegi, 
b) a számára előírt, az egyéni képességeket fejlesztő vagy az életmódot formáló 
foglalkozáson, tanácsadáson, vagy a munkavégzésre történő felkészülést segítő programban 
nem vesz részt 
c) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben nem vesz részt. 
(4) Az együttműködő személy az akadályoztatást megszűnésétől számított nyolc napon belül 
igazolhatja az együttműködésre kijelölt szervnél, ha az együttműködési kötelezettségét 
önhibáján kívül szegte meg. (5) Az együttműködésre kijelölt szerv 15 napon belül jelzi a 
körjegyzőnek, ha a rendszeres szociális segélyre jogosult személy együttműködési 
kötelezettségének nem tesz eleget. 
12.§ (1) Önálló ellátásként nyújtott helyi lakásfenntartási támogatás annak a személynek 
állapítható meg 
a) akinek  a háztartásában az egy fogyasztási egységre  jutó jövedelem nem éri el az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250% -át és  
b) aki a (2)-(3) bekezdésben meghatározott lakásban lakik és 
c) akinek a lakásfenntartás indokolt havi költsége nem haladja meg a egy fogyasztási egységre 
jutó jövedelem 40% -át.  
(2) A helyi lakásfenntartási támogatás megállapításához a településen elismert lakásnagyság 
mértéke komorfokozatra tekintet nélkül: 
a) egyszemélyes háztartás esetén legfeljebb 50 m², 
b) több személyes háztartás esetén legfeljebb 50 m², és együttlakó személyenként további 10-
10 m2 . 
 (3) A (2) bekezdés alkalmazásában a lakás valamennyi helyiségét figyelembe kell venni, 
függetlenül attól, hogy azokban huzamosan vagy ideiglenesen emberi tartózkodás történik-e. 
(4) A helyi lakásfenntartási támogatás egy évre kerül megállapításra, összege havi 2 500 Ft. 
(5) A támogatást az önkormányzat közvetlenül a lakbérre, közműdíjra vagy pénzintézeti 
kölcsönre jogosult szervhez is utalhatja. 
(6) A lakásfenntartási támogatásnak a (5) bekezdésben foglaltak szerinti folyósítását a 
támogatást megállapító határozat tartalmazza. 
(7) A helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelem minden év január 1-től március 31-ig és 
szeptember 1-től december 31-ig folyamatosan nyújtható be. 
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13.§ (1) Átmeneti segély állapítható meg annak a személynek, aki a szociális ellátásokról 
szóló törvény alapján arra jogosult, és akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem 
haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 100 %-át, egyedül élő esetén 150 %-át. 
(2) Az átmeneti segély összegét a rászorultsághoz igazodóan 2000-5000Ft között lehet 
megállapítani. 
(3) Átmeneti segély egy naptári éven belül ugyanazon jogosultnak kétszer adható.  
14.§(1) Temetési segély nyújtható annak a személynek, aki a szociális ellátásokról szóló 
törvény alapján arra jogosult, és akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 500 %-át. 
(2) A kérelem a haláleset bekövetkezését követő 60 napon belül nyújtható be. 
(3) A temetési segély összege azonos a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 
50%-val. 
15.§(1) A polgármester az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek 
megtérítése alól részben vagy egészben mentesítheti, ha 
a) az elhunytnak nincs ingatlanvagyona vagy az ingatlan vagyon értéke a köztemetés 
költségeit nem fedezi, és 
b) a köztemetés költségeinek megtérítése az eltemettetésre köteles személy és a vele együtt 
élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. 
16.§ (1) Méltányosságból közgyógyellátásra jogosult az a személy, akinek esetében a 
rendszeres gyógyító eljárás költsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 25 %-át, feltéve, hogy a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül elő esetén 200 %-át. 
 
17.§ (1) A Képviselő-testület méltányosság címén ápolási díjat állapíthat meg, annak a 
hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi, 
ha  
a) a gondozás más módon nem oldható meg, vagy a gondozás más módja az önkormányzat 
számára nagyobb költséget jelentene, valamint 
b) az igénylő a tartósan beteg hozzátartozó ápolása, gondozása miatt munkahelyétől fizetés 
nélküli szabadságot kénytelen igénybe venni, vagy 
c) jövedelmét biztosító jogviszonyát fel kell mondania, vagy  
d) a beteg ellátását más hozzátartozó keresetveszteség nélkül nem tudja biztosítani. 
(2) A méltányosság címén megállapítható ápolási díj összege az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 80%-a 
(3) Az ápolási díj megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell: 
a) a háziorvos igazolását arról,  hogy az ápolt tartós beteg,  
b) a háziorvos szakvéleményét, hogy az ápolt állandó és tartós gondozásra szorul, 
c) az igénylő családtagjainak jövedelemigazolását   
3. Szociális alapszolgáltatások, az önkormányzat kötelező feladata: 
18.§ (1) A Házi segítségnyújtás – az önkormányzat e kötelező feladatét társulás útján a 
Bélapátfalvai Kistérség Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ biztosítja. A 
kialakított körzetek száma 1. 
(2) a) Étkeztetés feladatellátás során az étel elkészítését ellátási szerződés alapján a 
Bélapátfalvai Kistérség Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ biztosítja.  
b) az étkeztetés történhet szociális étkeztetés keretében házhozszállítással, valamint a 
c) jogosult általi elszállítással 
(3)Az étkezés térítési díját a Körjegyzőség Hevesaranyosi hivatalában kell megfizetni szerdai 
napon a tárgyhót követő 10-ig számla ellenében.  
(4)Az önkormányzat szociális étkeztetést biztosít azon személynek, aki 
a) 70. életévét betöltötte, vagy 
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b) hajléktalan, vagy 
c) egészségi állapota, fogyatékossága, pszichiátriai betegsége vagy szenvedélybetegsége miatt 
(tartós vagy átmeneti háziorvosa igazolása alapján) a napi legalább egyszeri meleg étkezést 
önmaga, illetve eltartottjai részére biztosítani nem tudja 
d) átmeneti (maximum 2 hónap) időtartamra minden olyan személy, aki kérelmében 
valószínűsíti, hogy élethelyzete indokolja a szociális étkeztetésben történő ellátást. 
4. Térítési díj 
19.§ (1) Az önkormányzat által nyújtott szociális étkeztetés bruttó intézményi térítési díját 
külön rendeletben szabályozza.  
5. Záró rendelkezések 
20.§ (1) Ez a rendelet 2011. október 1. napján lép hatályba, s rendelkezéseit a folyamatban 
lévő – még jogerősen el nem bírált – ügyekben, valamint e rendelet hatályba lépését követően 
elvégzendő felülvizsgálatok során is alkalmazni kell. 
(2) Hatályát veszti: a14/2009.(IX.17.), a 6/2010.(VII.29.), és a 7/2011.(IV.26.) önkormányzati 
rendelet. 
 (3) A rendelet kihirdetésére 2011. szeptember 28.-án sor kerül. 
Hevesaranyos, 2011. szeptember 28. 

Dorkó Csaba                              Bata Lászlóné 
polgármester                                 körjegyző 

 
 
 
 
7. Egyebek 
 
Dorkó Csaba: A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelő 
megküldte a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi 
pályázatához szükséges pályázati anyagot, valamint az ösztöndíjrendszerhez történő 
csatlakozási nyilatkozatot, amit 2011. október 14-ig kell visszaküldeni, amennyiben a testület 
úgy határoz. Mivel m ár évek óta részt vesznek a  programban, javasolja a csatlakozást. 
A képviselők támogatták a csatlakozást.  
Dorkó Csaba: Szavazást kér. 
 
A Képviselő-testület a határozatot 5 igen szavazattal elfogadta. 

77/2011(IX.28).határozat 
Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy csatlakozni kíván a hátrányos 
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg 
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására 
létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi 
fordulójához. 
Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, 
valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok 
részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójának 
Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és 
kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, 
elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott 
támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul 
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az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak 
megfelelően jár el. 
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2012. évi fordulója keretében a 
beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott 
döntését a Wekerle Sándor Alapkezelő által üzemeltetett 
https://bursa.okmt.hu/palyazat/ internet címen elérhető 
elektronikus adatbázisban rögzíti. 
Felelős: Dorkó Csaba polgármester 
Határidő: 2011. október 14. 

 
Dorkó Csaba: Az Egri Rendőrkapitányság vezetője előterjesztést küldött a térfigyelő 
kamerák elhelyezésével kapcsolatban. A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. 42.§. 
szerint az megfigyelt közterület kijelöléséről a a rendőrség előterjesztésére a települési 
önkormányzat dönt.  
A Rendőrség által közterületen működtetett térfigyelő rendszerek működtetésének szabályait 
a Rendőrség Adatvédelmi Szabályzatáról szóló 54/2007. (OT.31.) ORFK utasítás szabályozza  
Ahhoz, hogy a térfigyelő rendszer elhelyezése jogszerű legyen szükséges a határozati javaslat 
elfogadása. 
 
A Képviselő-testület a határozatot 5 igen szavazattal elfogadta. 

78/2011(IX.28) határozat 
Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete az Egri Rendőrkapitányság 
előterjesztését elfogadta a térfigyelő kamerák 
megadott GPS koordináták alapján történő 
elhelyezésére és működtetésére vonatkozóan.  
Felelős: Dorkó Csaba polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Dorkó Csaba:  
Egercsehi- Szúcs Községek Körjegyzője előterjesztést nyújtott be a Mikrotérségi Általános 
Iskola és Napközi Otthonos Óvoda intézményben a 2011/2012. nevelési/tanítási évben 
indítható óvodai csoportok /iskolában indítható osztályok, napközis csoportok számának 
meghatározására, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (1) bekezdés c.) 
pontja alapján. Kéri a testületet, hogy fogadja el a határozati javaslatot.  
 
A Képviselő-testület a határozatot 5 igen szavazattal elfogadta. 

79/2011(IX.28) határozat 
Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a Mikrotérségi Általános Iskola és 
Napközi Otthonos Óvoda intézményben a 
2011/2012. nevelési/tanítási évben indítható 
óvodai csoportok /iskolában indítható osztályok, 
napközis csoportok számát az alábbiak szerint 
határozza meg, a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény 102. § (1) bekezdés c.) pontja 
alapján.  
Óvoda: 
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Egercsehi tagintézmény – 2 csoport  
Hevesaranyos Tagintézmény – 1 csoport 
Szúcs tagintézmény- 1 csoport 
Iskola:  
Egercsehi- 8 évfolyam, évfolyamonként 1-1 
osztály, 1 napközis csoport 
Hevesaranyos-6 évfolyam, 1-2. összevont osztály, 
3-4. összevont osztály, 5. és 6. osztály,1 napközis 
csoport 
Felelős: Dorkó Csaba polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
Dorkó Csaba: Egercsehi- Szúcs Községek Körjegyzője előterjesztést nyújtott be a 
Mikrotérségi Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása 
ügyében. 
Az 1993. évi LXXIX. törvény módosítása (74/2011.) 2011. szeptember 1-től hatályos. A 
sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló fogalmának meghatározását a 121.§ rögzíti, és ehhez 
kell igazítani az alapító Okirat szövegét. Ahhoz, hogy az iskola szabályszerűen működjön, 
szükséges a hatályos jogszabályok és az intézmény Alapító Okiratának összhangja, ezért 
javasolja a határozati javaslat elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a határozatot 5 igen szavazattal elfogadta. 

80/2011(IX.28) határozat 
Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete elfogadja a Mikrotérségi Általános 
Iskola és Napköziotthonos Óvoda Alapító 
Okiratának módosítását az előterjesztés szerint. 
Felelős: Dorkó Csaba polgármester 
Határidő:azonnal 

 
 
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem merült fel, a polgármester megköszöni a részvételt, és 
az ülést 20.40 órakor bezárja. 

k.m.f. 
 
 
 
 

 
Dorkó Csaba                                                                  Bata Lászlóné 
polgármester                                                                      körjegyző 

 


