Hárskút község Önkormányzata
: 8442. Hárskút, Fő utca 10.
 /fax: 06/88/272-916
e-mail: harskutonkor@invitel.hu

J E GYZŐ K Ö NYV
Készült: Hárskút Község Önkormányzata képviselő-testületének ülésén, 2013. április 25-én,
(csütörtökön) 17,30 órai kezdettel, Hárskúton, a Hivatal épületében.
Jelen vannak:
Kiss Árpád

polgármester

Auerbach Károly

alpolgármester

Frisch Zoltán

képviselő

Schnelbach József

képviselő

Távol lévő képviselő: Szilágyi Sándor
Láng Zsanett jegyző
Meghívott: Kauker Mihályné pénzügyi előadó, Vilman Irén pénzügyi előadó
Kiss Árpád polgármester köszöntötte a résztvevőket megállapította, hogy négy képviselő van jelen,
az ülés határozatképes, majd ismertette a napirendi pontokat.
Napirend:
1. Napirend: Az önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámoló elfogadása
Előadó: Kauker Mihályné
2. Napirend: Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója
Előadó: Láng Zsanett jegyző
3. Napirend: Szociális szolgáltatásokról szóló rendelet módosítása
Előadó: Láng Zsanett jegyző
4. Napirend: Vegyes ügyek
5. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló rendelet
módosítása
Előadó: Láng Zsanett jegyző
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6. Napirend: Segélyek
A napirendi pontokat a képviselő-testület négy igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.
1. Napirend: Az önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámoló elfogadása
Kiss Árpád polgármester felkérte Kauker Mihályné pénzügyi előadót, hogy ismertesse Hárskút
község Önkormányzatának 2012. évi költségvetési beszámolóját.
Kauker Mihályné pénzügyi előadó ismertette a képviselő-testülettel a 2012. évi költségvetési
beszámolót.
A képviselő-testületnek a 2012. évi költségvetési beszámolóval kapcsolatban kérdése nem volt, így
Kiss Árpád polgármester szavazásra bocsátotta.
A képviselő-testület négy igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a 2012. évi költségvetési
beszámolót.
Hárskút Község Önkormányzat képviselő-testülete négy igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi
rendeletet alkotta:
Hárskút Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
5/2013. (IV. 26.) rendelete
a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hárskút Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Hárskút
község Önkormányzatának 2012. évi költségvetési beszámolóját.
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Láng Zsanett jegyző napirenden kívül bemutatta a képviselő-testületnek Vilman Irén pénzügyi
előadót, aki Kauker Mihályné pénzügyi előadótól veszi át a Hárskút Község Önkormányzatának
pénzügyeit.

Kiss Árpád polgármester megköszönte Kauker Mihályné pénzügyi előadónak a sok éves,
lelkiismeretes munkát, egyben reményét fejezte ki, hogy Vilman Irén pénzügyi előadóval is
hasonlóképpen jó munkakapcsolat alakul ki.

Vilman Irén pénzügyi előadó megköszönte az előzetes bizalmat, és

2. Napirend: Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója
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Láng Zsanett jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a 2014-es költségvetési
elkészítése szokatlan helyzet elé állította a testületet, mivel április végéig el kell készíteni, meg kell
tárgyalni és jóvá kell hagyni a következő évi költségvetési koncepciót. Azért nehéz helyzet ez,
mivel nem látható előre hazánk gazdasági helyzetének alakulása, nem ismertek a központi
költségvetés 2014-re vonatkozó elképzelései, tervezési szempontjai. Hasznossága mégis abban
állhat, hogy megerősíti a hosszú távú gondolkodás, tervezés szükségességét. 2013-ban új helyzet
következett be az önkormányzatok finanszírozása terén. Feladataink ellátása teljesen új szemléletű
gondolkodást, új szerkezetű költségvetés felépítését kívánta meg. A koncepciókészítés időpontjában
a feladat ellátási rendszerben-, illetve a szervezetben várható változások nem ismeretesek, így a
bevételi és kiadási struktúra sem tervezhető, ezért csak a koncepciót meghatározó alapelvek
kerülhetnek meghatározásra.
Vilman Irén pénzügyi előadó ismertette a 2014. évi költségvetési koncepciót meghatározó
alapelveket, melyek a következők:
1. A koncepció szervesen illeszkedjék az önkormányzat kötelező feladataihoz.
2. Az önkormányzat adósságállománnyal nem rendelkezik, a stabilitási törvény előírásai alapján
hitel felvétele nem tervezhető.
3. A működési bevételek és kiadások egyensúlyának megteremtésére tett intézkedések folytatása. A
költségvetési terv összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly megteremtése.
4. A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező feladatok prioritását biztosítani kell.
Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete saját
bevételből megteremthető.
5. A saját bevételek növelése érdekében minden lehetőséget fel kell kutatni és mindent el kell
követni, hogy a helyi adóknál mutatkozó követelések a leghatékonyabban behajtásra kerüljenek.
6. A bevételek és kiadások felülvizsgálata, az j szervezeti struktúrához történő igazítása.
7. A saját bevételek növelésének és a kiadások minimalizálásának célja a leghatékonyabb
önkormányzati működés.
8. A feladatellátáshoz szükséges személyi juttatások biztosítása – a jövő évi bérpolitikai
intézkedések jelenleg még nem ismertek – dologi kiadások minimális szinten tartása.
9. A költségvetés előkészítésekor a jogszabályokon alapuló kiadások elsődlegességét biztosítani
kell.
10. Az előző évekről áthúzódó kötelezettségek teljesítése, követelések behajtása szükséges.
11. Újabb kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni azok többéves kihatással járó
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hatásait, a meglévő kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását.
12. Az önkormányzat nagy mértékű beruházás lebonyolítását 2014-ben nem tervezi, de ami 2013ban elkezdődött és a következő évre áthúzódik, azt meg kell valósítsa, ugyanis a kivitelezéshez
pályázati hozzájárulást is igényelt.
13. A költségvetési törvény által biztosított támogatási jogcímek igénybevétele, ahhoz igazodó
szervezeti forma kialakítása.
14. Az önkormányzat és intézménye működése során a jogszabályi előírások betartása, az ágazati
törvények módosításából adódó változásokhoz való alkalmazkodás.
15. A pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, szükség esetén önrész biztosítása.
16. A normatív támogatások igénylésének, felhasználásának ütemterv szerinti, rendszeres
ellenőrzése.
17. A költségvetésben a nem várt kiadások biztosíthatósága érdekében általános tartalékot kell
képezni.
Láng Zsanett jegyző elmondta, hogy az önkormányzat 2014. évi működésének célkitűzései
továbbra is: az önkormányzati feladatok hatékony, magas színvonalú ellátása, az önkormányzat és
intézménye működőképességének, munkahelyeinek megtartása, illetve a takarékos gazdálkodás
biztosítása.
A képviselő-testület a 2014. évi költségvetési koncepciót megvitatta, további javaslatokkal nem
kívánta kiegészíteni, így Kiss Árpád polgármester szavazásra bocsátotta.
Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, négy igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2013. (IV. 25.) számú határozata
Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 2014. évi
költségvetési koncepciót.
Felelős: polgármester
3. Napirend: Szociális szolgáltatásokról szóló rendelet módosítása
Láng Zsanett jegyző ismertette a képviselő-testülettel a szociális szolgáltatásokról szóló rendelet
módosításának okait.
A képviselő-testület áttekintette a módosítási javaslatot.
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Kiss Árpád polgármester véleménye szerint a házi segítségnyújtókat fel kell készíteni.
Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, négy igen szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta:
Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2013. (IV. 26.) rendelete
a szociális szolgáltatásokról

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
4. Napirend: Vegyes ügyek
a.) Kátyúzási munkálatok elvégzésére az árajánlatok bekérése megtörtént.
b) A belvíz elleni védekezésről a Járási Hivatal részére egy tájékoztató levél került megküldésre.
c) Az E-ON-tól érkezett egy levél, a villamoshálózat alatti növényzet karbantartásáról.
Frisch Zoltán képviselő véleménye szerint ez eddig az E-ON feladataihoz tartozott.
Kiss Árpád polgármester javasolja a felhívás helyi újságban való megjelentetését.
d) Dr. Novográdecz Csaba a télen történt csőtörés miatti vízfelhasználást miatt szeretne a
számlájából kedvezményt kapni, kivizsgálást kér a képviselő-testülettől.
A képviselő-testület véleménye szerint Dr. Novográdecz Csaba kérése jogos, így a következő
negyedéves számlájából kompenzációt kaphat.
e) Önkormányzati földterületre vételi ajánlat érkezett.
Frisch Zoltán képviselő véleménye szerint a kínált ár reálisnak mondható.
Kiss Árpád polgármester Láng Zsanett jegyzőt megkéri a jogi szabályozás ismertetésre a termőföld
eladással kapcsolatban.
Láng Zsanett jegyző ismerteti a képviselő-testülettel a jogszabályi hátteret.
A képviselő-testület egyhangúlag, négy igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2013. (IV. 25.) számú határozata
Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 066/1 területre
tett vételi ajánlatot.
Felelős: polgármester
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f) Klein-tanya: SzinkVill Kft. közútkezelői hozzájárulást és tulajdonosi hozzájárulást kért.
A képviselőt-testület egyhangúlag, négy igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2013. (IV. 25.) számú határozata
Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megadja a SzinkVill Kft.
részére a tulajdonosi hozzájárulást.
Felelős: polgármester
Láng Zsanett jegyző felolvasta a képviselő-testületnek a Belügyminisztérium BMÖGF/442-1 számú
levelét, mely szerint Belügyminiszter Úr lehetőséget ad azoknak a települési önkormányzatoknak
akiknél nem kellett adósságrendezést végrehajtani, hogy ismertessék a minisztériummal fejlesztési
terveiket.
Kiss Árpád polgármester vázolta a képviselő-testületnek, hogy a válaszlevelében milyen fejlesztési
tervekről kapott tájékoztatást Dr. Pintér Sándor belügyminiszter úr.
5. napirend
Láng Zsanett jegyző ismertette a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos rendeletet. A
képviselő testület négy igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelete
a 11/2012. (VI.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról
a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról
A testületi ülésen több kérdés nem merült fel, Kiss Árpád polgármester megköszönte a részvételt és
az ülést 18 óra 40 perckor bezárta.

kmf.

Kiss Árpád
polgármester

Láng Zsanett
jegyző
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