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Ikt.sz: 35-30/2011. 
Jegyzőkönyv 

 
Készült: Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 6-
án megtartott rendkívüli testületi üléséről 
 
 
 
 
Határozatok: 67-től 
 70-ig 
 
Határozat száma Tárgy 
 
67/2011.(IX.6.)  A Napirendi pontok elfogadása 
 
68/2011.(IX.6.)) ÖNHIKI-s pályázat benyújtása 
 
69/2011.(IX.6.)  Falunapi rendezvény kiadásaira pénz elkülönítés 
 
70/2011.(IX.6.)  Egyesület létrehozása 
 
 
 
Rendeletek: 0-tól 
 0-ig 
 
 
Rendelet száma Tárgy: 
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Jegyzőkönyv 
 
Készült: Hevesaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 6-
án megtartott rendkívüli testületi üléséről. 
 
Jelen vannak: 

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

Meghívottak:  
1. Bata Lászlóné   körjegyző 
  

Dorkó Csaba polgármester köszönti a megjelent képviselőket és minden meghívottat, az 
ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés teljes létszámmal határozatképes. Kérdezi, hogy 
van- e valakinek a javasolt napirendhez módosító indítványa. Nem volt, így szavazást kér. 
 
A Képviselő-testület a határozatot 5 igen szavazattal elfogadta. 

67/2011.(IX.6.) határozat 
Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete az alábbiak szerint elfogadja testületi ülés 
napirendjét: 

1.    ÖNHIKI pályázat benyújtása 
 Előterjesztő: Bata Lászlóné jegyző 

2.    2011. évi falunapi program megbeszélése 
Előterjesztő: Dorkó Csaba polgármester 

Felelős: Dorkó Csaba polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
1. ÖNHIKI pályázat benyújtása 
 Előterjesztő: Bata Lászlóné  
 
Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatás felhasználásának 
szabályait a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény, 
valamint az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi 
támogatásáról szóló 4/2011.(III.1.) BM rendelet tartalmazza. 
Az igénylést az önkormányzat évente legfeljebb 2 alkalommal nyújthatja be, kivéve, ha olyan 
előre nem látható esemény következik be, amely az önkormányzat működőképességét 
veszélyezteti. A támogatás igénylése az ebr42 önkormányzati információs rendszeren 
történik. 
Ebben az évben már 2011. április 30-ig nyújtottunk be igénylést és megítéltek 3.015.000 Ft-
ot. A 2. alkalommal történő igénylést vagy 09.10, vagy 11.05.-ig lehet leadni. Mi a 
szeptemberi időpontot célozzuk meg, tehát 2011. szeptember 10-ig szeretnénk benyújtani a 
támogatási igényünket. Ehhez szükséges mellékletek egyike a 8. számú melléklet, melynek 
tartalmát az önkormányzat határozata alkotja. 
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 Kérem tehát a Képviselő-testület tagjait, hogy fogadják el a határozati javaslatot az 
előterjesztés szerint. 
Dorkó Csaba polgármester, mivel kérdés, hozzászólás nem volt, szavazást kér. 
 
A Képviselő-testület a határozatot 5 igen szavazattal elfogadta. 

68/2011.(IX.6.) határozat 
1. Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testülte 

a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésről szóló 
2010. évi CLXIX. Törvény 6. számú melléklet 2. pontja 
alapján (a továbbiakban 6. számú melléklet) támogatási 
igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos 
helyzetben lévő önkormányzatok támogatására. 

2. Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testülte 
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő 
önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti 
törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: 

I. Hevesaranyos Községi Önkormányzat 
lakosságszáma 2010. január 1-jén 1000 fő-alatti 
(689 fő) és Hevesaranyos-Egerbakta Községek 
Körjegyzőségéhez tartozik 2011. április 1-jétől. 

II. Hevesaranyos Községi Önkormányzat helyi adó 
bevezetéséről döntött, és 2011. évben ilyen jogcímen 
1.400 ezer forint összegű bevételt tervez. 

III. Hevesaranyos Községi Önkormányzat a 2011. évi 
költségvetésről elfogadott 2/2011.(II.14.) rendeletét 
7.176 ezer forint összegű működési célú hiánnyal 
fogadta el. 

IV. Hevesaranyos Községi Önkormányzat az Ötv. 
Szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra nem 
kötelezett. 

Felelős: Dorkó Csaba polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 12. 

 
 
2. A 2011. évi Falunapi program megbeszélése 
Előterjesztő: Dorkó Csaba polgármester 
 
Dorkó Csaba: Már említette előzőekben, hogy az MVH –tól a 2009-ben benyújtott 
pályázatra megérkezett a támogatási határozat, mely szerint nettó 1.400.000 Ft-ot adnak a 
rendezvényükre. Részletezte a pályázat tartalmát, hogy mire lehet igénybe venni a megítélt 
összeget.  

 Feladatok megbeszélése. 
 Meghívó elkészítése 
 Délelőtt: óvodások, iskolások műsora 
 Helyi műkedvelő csoportok műsora 
 A kicsiknek a Galagonya bábszínház tart előadást 
 Főzőverseny 
 Délután: Tóth Gábor tud jönni, 30.000 Ft-ot kér a műsoráért, most a pályázati pénzből 

tudjuk honorálni a közreműködését 
 15.00 órától lesz a sátoros lakodalom, vacsorával egybekötve 
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 Fabókék lesznek a lakodalmas zenészek, kb.100.000 Ft-ot kérnek 
 Estére szabad a Fiesta vagy Judy 
 Tűzsó kb 30.000 Ft. 

A sátort bérelünk, ahogyan a pályázati anyagban szerepel. 
A Hevesaranyosról  elszármazottaknak meghívót küldünk, és nekik az ebéd és a vacsora is 
ingyenes kellene legyen. 
 
Cseh Imre: A Kurul dobosokat is meg lehetne hívni, nagyon jó a műsoruk, és bőrdíszműves 
sátort lehetne működtetni.  
 
A képviselők a Fiesta műsorát igényelték. 
 
Bata Lászlóné: A pályázati összeg nem tartalmazza az ÁFÁ-t tehát ezt az önkormányzatnak 
kell finanszírozni, ami 350.000 Ft-ot jelent valamint egyéb falunapi kiadásokra javasolja 
elkülöníteni 600.000 Ft-ot a költségvetésből. 
Dorkó Csaba: Meg kellene hívni a dolgozókat , a falunapi rendezvény szervezőit, akiknek 
szombaton dolgozni kell, péntek estére egy vacsorára.  
 
Cseh Imre: A pénteki vacsora lehetne hurka, kolbász, krumplival. 
A képviselő-testület tagjai egyetértettek az ötlettel. 
 
Dorkó Csaba: Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a 600000 Ft. 
elkülönítéséről a Falunapi rendezvény céljára. 
 
A képviselő-testület a határozatot 5 igen szavazattal elfogadta. 

69/2011.(IX.6.) határozat 
Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy határoz, hogy a 2011. évi Falunapi 
rendezvényre költségvetéséből elkülönít 600.000 Ft-
azaz Hatszázezer forintot. 
Felelős: Dorkó Csaba polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 24. 

 
 
 
3. Egyéb ügyek indítványok 
 
Bata Lászlóné: Tájékoztatást ad a Képviselő-testület tagjainak a Heves Megyei 
Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály által tartott helyszíni 
ellenőrzés tapasztalatairól. 
Az ellenőrzés 2011. 06. 23-án volt, melynek célja: annak vizsgálata, hogy a helyi 
önkormányzat képviselő-testületének működése, döntései megfelelnek-e a jogszabálynak. 
Elmarasztalás nem történt, a közérdekű adatok szolgáltatására vonatkozó szabályzatot kell 
pótolni. 
Tájékoztatja továbbá a képviselőket az Alaptörvény Asztaláról. 
 
A testület a tájékoztatást tudomásul vette: 
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Dorkó Csaba: Javaslatot tesz egy Alapítvány vagy egy egyesület létrehozására, mely 
működésével segíthetné a Hazanéző megrendezését a következő években.  Úgy véli, hogy az 
egyesületi forma kedvezőbb lenne, mivel szeretné, ha a képviselők is tagok lehetnének.  
 
 

70/2011.(IX.6.) határozat 
Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete támogatja az Egyesület létrehozását, 
felhatalmazza a polgármestert a tagok megkeresésére 
és az Alapító Okirat megszerkesztésének előké-
születeire. 
Felelős: Dorkó Csaba polgármester 
Határidő: 2011. december 15. 

 
Dorkó Csaba tájékoztatja a testületet, hogy 2011. szeptember 1-től főállásában teljes 
munkaidőben dolgozik, valamint hétvégenként egy másodállást is teljesít a régi munkahelyén. 
A közeljövőben, amikor megismeri a pontos órabeosztását, akkor tud nyilatkozni a 
polgármesteri fogadóórája meghatározásáról. Kéri majd ennek megfelelően az SZMSZ 
módosítását. 
 
 
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem merült fel, a polgármester megköszöni a részvételt, és az ülést 
20.15 órakor bezárja. 

k.m.f. 
 
 
 
 

 
Dorkó Csaba                                                                  Bata Lászlóné 
polgármester                                                                      körjegyző 

 


