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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 27-én
16.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatal helyiségében.
Jelen vannak:

Tóth Andrásné polgármester
Grósz Ilona alpolgármester
Ficzere Gábor képviselő
Gál István képviselő
Ökrös Imre képviselő

Távol van:

Beraxa Krisztina képviselő
Puskás András képviselő

Jelen van tanácskozási joggal: Dr. Benkár József jegyző
Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó
Jegyzőkönyvvezető: Barta Judit közszolgálati ügykezelő

Tóth Andrásné polgármester: Köszöntöm a Képviselő-testületet, tanácskozási joggal
résztvevőket, Dr. Benkár József jegyző urat és Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadót.
Megállapítom, hogy a 7 megválasztott képviselőből 5 jelen van, így a testület határozatképes.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Gál István és Ficzere Gábor képviselőket megválasztani.
Van más javaslat a hitelesítők személyére? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül elfogadta jegyzőkönyv hitelesítőknek Gál István és Ficzere Gábor
képviselőket.

Tóth Andrásné polgármester: A meghívóban szereplő napirendi pontokat javaslom
megtárgyalni. A Képviselők részéről van-e más javaslat? Amennyiben nincs, kérdezem a
Képviselő-testületet, hogy aki a meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja, kérem
szavazzon.

Az Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás
és ellenszavazat nélkül elfogadta a napirendi pontokat.

1. napirendi pont
Az önkormányzati segélyről szóló rendelet
Tóth Andrásné polgármester: A szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. tv.-t módosító
törvény a három segély – átmeneti segély, temetési segély, rendkívüli gyermekvédelmi
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kedvezmény – összevonását rendelte el és egy ellátást – önkormányzati segélyt állított a
helyükbe. A törvény jogosultsági feltételként állapította meg az egy főre számított havi
családi jövedelemhatárt, amelyet úgy kell megállapítani, hogy nem lehet alacsonyabb az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-nál.
Az önkormányzati segély megállapítható pénzbeli és természetbeni formában egyaránt.
Természetbeni forma lehet pl.: Erzsébet utalvány, élelmiszer, tüzelősegély, stb. A
rendelettervezet a jelenleg – átmeneti segélynél – alkalmazott egy főre eső az öregségi
nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 150%-át rendeli alkalmazni. Temetés
esetén az önkormányzati segély a helyben legolcsóbb temetkezési költségek 10%-a lehet.
Az önkormányzati segély maximális összege a nyugdíjminimum összege, ami jelenleg
28.650,-Ft. Egy évben egy személy két alkalommal veheti igénybe az önkormányzati segélyt.
Közös háztartásban élők esetén egyszerre csak egy személy részesülhet a segélyben. Kivételes
méltánylást érdemlő esetben a Szociális Bizottság a nyugdíjminimum összegénél magasabb
összegben is megállapíthatja a segély összegét.
A rendelet-tervezetet 2014. január 1-én lép hatályba, egyidejűleg az átmeneti segélyre és
temetési segélyre vonatkozó rendelkezések hatályukat vesztik.
Most kell döntenünk, hogy január 1-ével bevezethető legyen. A Szociális Bizottság
megtárgyalta, kérem Ficzere Gábor elnököt, hogy a bizottság véleményét mondja el.
Ficzere Gábor képviselő: Megtárgyaltuk, megvitattuk, egyhangúlag elfogadtuk, elfogadásra
javasoljuk a Képviselő-testület részére.
Tóth Andrásné polgármester: Észrevétel, javaslat van-e a testület részéről? Nincs. Az
szerepel benne, amit a törvény előír, közzé lesz téve a honlapunkon is. Kérem a Képviselőtestületet, aki egyetért a szociális rendelet tervezettel, szavazzon.

Az Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás
és ellenszavazat nélkül elfogadta az Egercsehi Község Önkormányzat önkormányzati
segélyről szóló rendeletét.
Határidő: 2014. január 01.
Felelős: polgármester

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzati segélyről.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 132. §. (4) bek. g./
pontjában kapott felhatalmazás alapján Egercsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a következő rendeletet alkotja:

Általános szabályok
1.§.
(1) A települési önkormányzat képviselő-testülete a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe került valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal
küzdő személyek részére az e rendeletben meghatározottak szerint önkormányzati
segélyt nyújt. Az önkormányzati segély pénzbeni és természetbeni formában egyaránt
adható. A természetbeni formában adható önkormányzati segély lehet különösen
Erzsébet utalvány, az élelmiszer, a tüzelősegély, a tankönyv és tanszervásárlás

3

támogatása, a tandíj, a közüzemi díjak illetve a gyermekintézmények térítési díjának
kifizetéséhez nyújtott valamint a családi szükségletek kielégítését szolgáló,
gazdálkodást segítő támogatás.
(2) Az önkormányzati segély adható eseti jelleggel vagy meghatározott időszakra havi
rendszerességgel illetve kamatmentes kölcsön formájában.
(3) Az önkormányzati segélyről átruházott hatáskörben az önkormányzat szociális
bizottsága dönt első fokon. A bizottság határozata ellen a képviselő-testülethez lehet
fellebbezni.
(4) Alkalmanként jelentkező nem várt többletkiadások miatt anyagi segítségre szorulnak
különösen az alábbi esetekben:
a./ betegség miatt,
b./ haláleset miatt,
c./ elemi kár bekövetkezése miatt,
d./ a válsághelyzetben levő várandós anya gyermekének megtartása érdekében,
e./ iskoláztatás biztosítása érdekében,
f./ a gyermek fogadásának előkészítéséhez,
g./ a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához,
h./ a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások miatt.
(5) Az önkormányzati segély intézménye az átmeneti segély,a temetési segély és a
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ellátásainak összevonását követően jön létre.
(6) Az ellátás megállapításánál figyelembe vehető egy főre számított havi családi
jövedelemhatárt úgy kell megállapítani, hogy az nem lehet alacsonyabb az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-ánál.
(7) Az önkormányzati segély kérelemre és hivatalból / Szt. 45.§. /8/ bek./ egyaránt
megállapítható. A segély kezdeményezésekor a rendelet 1. melléklete szerinti
nyomtatványt kell kitölteni.

Különös szabályok
2. §.
(1) Ha az önkormányzati segélyt az Szt.45.§.alapján kérik a segélyről az önkormányzat
szociális bizottsága dönt.
(2) A Szociális Bizottság annak a személynek a részére, aki a létfenntartását veszélyeztető
rendkívüli élethelyzetbe került valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal
küzd önkormányzati segélyt nyújthat, feltéve, hogy az egy főre számított havi jövedelme
az öregségi nyugdíj összegének 150 %-át nem haladja meg.
(3) A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet időszakosan vagy tartósan
létfenntartási gonddal küzd különösen:
a./ nyugdíjazás esetén, az ellátatlanság ideje,
b./ gyógyászati segédeszköz beszerzése, gyógykezelése, ha az igénylő nem rendelkezik
közgyógyellátási igazolvánnyal,
c./ tartós / egy hónapot meghaladó / táppénzes állománya,
d./ elemi kár baleset esetén,
e./ egyedülálló, ellátatlan személy,
f./ szabadságvesztésből való szabadulás, ha a szabaduláskor az igénylő rendelkezésére álló
összeg a foglalkoztatást helyettesítő támogatás aktuális havi összegét nem haladja meg.
(4) Az önkormányzati segély ezen a címen egy naptári évben egy házastárs két
alkalommal, közös háztartásban élők esetén egyszerre csak egy személy részesülhet. Az
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önkormányzati segély legfeljebb az öregségi nyugdíjminimum aktuális összegével azonos
összeg.
(5) A (4) bekezdésben foglalt két alkalomra vonatkozó korlátozás nem vonatkozik a
tartósan nehéz helyzetben lévő, jövedelemmel nem rendelkező személyre.
(6) Kivételes méltánylást érdemlő esetben, elemi kár, baleset esetén a Szociális Bizottság
megállapíthat a (4) bekezdésben megjelöltnél magasabb összegű önkormányzati segélyt.
3.§.
(1) A Szociális Bizottság önkormányzati segélyt állapít meg annak a személynek, aki a
meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt
köteles vagy a tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek
viselése a saját illetve családja létfenntartását veszélyezteti.
(2) Az önkormányzati segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb
temetés költségének 10%-ánál.
(3) Az önkormányzati segélyt a temetés napját követő 30 napon belül lehet igényelni.
(4) Nem állapítható meg önkormányzati segély , ha az igénylő
a./ egy főre számított havi családi jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj aktuális
összegének 300 %-át,
b./ a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. Tv. alapján temetési hozzájárulásban részesül,
c./ köztemetés esetén.
(5) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége:
a./ Úrnás temetés esetén: 97.000.-Ft.
b./ Koporsós temetés esetén: 128.000.-Ft.

4.§.

(1) Ez a rendelet 2014.január 1.-én lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az egyes szociális
ellátásokról szóló 5/2010./ VI.29./önkormányzati rendelet 14-15.§.-ai. A 11/2004.
(VIII.31.) önkormányzati rendelet 10-13. §-ai.
Egercsehi, 2013.november „27„
Tóth Andrásné sk.
Polgármester
Kihirdetve:
Egercsehi, 2013. november 28. „

Dr. Benkár József sk.
jegyző.

Dr. Benkár József
Jegyző

2. napirendi pont
2013. évi I-III. negyedévi költségvetési beszámoló
Tóth Andrásné polgármester: A beszámoló elkészült, a Pénzügyi Bizottság előzetesen
tárgyalta, kérem a bizottság elnökét a döntésükről, tájékoztasson minket.
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Ökrös Imre képviselő: Megtárgyaltuk a III. negyedévi költségvetési beszámolót, ezekkel a
főszámokkal fogadtuk el, a bevételi és kiadási oldal alakulása időarányosan megfelel. A
kiadások arányát is megtárgyalta a bizottság, kérdésünkre megfelelő válaszokat kaptunk. A
Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.
Tóth Andrásné polgármester: Van-e észrevétel ezzel kapcsolatban, vagy kérdés? Nincs.
Akkor az alábbi határozati javaslatot teszem: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta az Önkormányzat 2013. háromnegyed éves költségvetési
gazdálkodásáról szóló beszámolót és azt elfogadja, kérem szavazzon.

Az Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás
és ellenszavazat nélkül elfogadta az Egercsehi Község Önkormányzat 2013.
háromnegyed éves költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
59/2013. (XI.27.) önkormányzati határozata

Egercsehi Községi Önkormányzat 2013. háromnegyedévi gazdálkodásáról szóló
beszámoló
Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-a alapján a polgármester
Egercsehi Község Önkormányzat a I-III. negyedéves gazdálkodásáról beszámolót készít és azt
a Képviselő-testület elé terjeszti.
A beszámoló az összehasonlíthatóság érdekében az 5/2013. (II.27.) számú költségvetési
rendelet szerkezeti rendjének megfelelően került összeállításra.
1./ Önkormányzati feladatellátás általános értékelése
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetését 103 916 eFt bevételi és kiadási főösszeggel
fogadta el a Képviselő-testület.
Az Önkormányzat szervezeti kereteiben változás nem történt.
2013 háromnegyed évében bevételeink 80,4 %, kiadásaink 75,1 %-os teljesítést mutatnak.
A bevételek és kiadások összevont adatait az 1. melléklet pénzforgalmi mérlege mutatja.
2./Bevételi források és azok teljesítése
Az összes bevétel 2013 háromnegyed évében: 114 648 eFt, ez 80,4 %.
A bevételeken belül a legnagyobb részarányt, 65,5 %-ot az önkormányzat költségvetési
támogatása jelenti.
Az intézményi működési bevételeink teljesítése tervezetthez képest 92,5 %-os.
Helyi adóból a működési bevétel teljesítésünk 64,5 %-os. Ebből az építményadó 38,8 %, a
kommunális adó 33,2 %, iparűzési adó 91,5 %. Gépjármű adó bevételünk 41,5 %-os.
A költségvetési támogatásokon belül a legnagyobb arányt a normatív hozzájárulások
képviselik, 47 741 eFt-al.
A jövedelempótló támogatások kiegészítésének összege 23 531 eFt. Ezt a támogatást a
rendszeres szociális juttatásokra (FHT, rendszeres szociális segély, lakásfenntartási
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támogatás, december hónapra kifizetett ápolási díj) havi igénylés alapján biztosítja a Kincstár.
Ebben az összegben szerepel az óvodáztatási támogatásra érkezett 180 eFt is.
Szerkezetátalakítási tartalék jogcímen érkezett 1 150 eFt a gyermekétkeztetés kiegészítésére,
ebből a minisztérium döntése alapján le kellett mondanunk 671 eFt-ról. Így erre a célra 479
eFt-ot kaptunk. 1 380 eFt az önkormányzat működésének támogatásának kiegészítése,
összesen 1 859 eFt.
Központosított előirányzatként kiutalásra került 3 eFt, a lakott külterület támogatásaként.
Egyéb központi támogatás összege 1 947 eFt. Ebből a gyermekvédelmi Erzsébet utalványok
értéke 835 eFt, dolgozóink bérkompenzációja 1 112 eFt.
A 2010. évi informatikai normatíva utólagos elszámolását elfogadta a Magyar Államkincstár,
így a már általunk befizetett 842 eFt-ot visszautalták számunkra.
Támogatásértékű bevételeink összege 14 937 eFt, működési bevétel.
A működési célú átvett pénzeszközök a kötelezően ellátandó feladatokra érkeztek.
Központi költségvetési szervtől 3 106 eFt érkezett. Ebből 2 970 eFt az orvosi rendelő OALI
támogatása, 63 eFt a 2012. decemberi természetbeni családi pótlék támogatása, 74 eFt pedig a
nyári diákmunka bértámogatása.
A TB támogatás összege 2 724 eFt.
Önkormányzatoktól átvett pénzeszközök összege 1 032 eFt. Az egészségügyi társulás
kiadásainak 2012. évi elszámolására 300 eFt, a megszűnt körjegyzőség elszámolására 675 eFt
a társönkormányzatok által átutalt összeg. A megszűnt Bélapátfalvai Kistérség 2012. évi
pénzmaradványából 57 eFt érkezett számlánkra.
A közcélú foglalkoztatás és Start program kiadásait a Munkaügyi Központ támogatta 8 075
eFt-tal.
Államháztartáson kívülről átvett működési célú pénzeszköz 51 eFt. Itt az iskola által még
2012-ben a Reál Élelmiszer Kft. pályázatán elnyert 1 eFt-ot és az OMYA Kft-től falunapi
támogatásként kapott 50 eFt-ot mutattuk ki.
A kölcsönök visszatérülése 39 eFt, ez a dolgozók és lakosok részére korábban nyújtott
lakásépítési és vásárlási kölcsönök törlesztésből befolyt bevétel.
Előző évi pénzmaradványunk 5 584 eFt volt, ennek egy része, 2 687 eFt az iskola IPR
pályázatának összege.
3./Kiadások alakulása
Az összes kiadás 2013 háromnegyed évében: 107 180 eFt, ez összességében időarányos, 75,1
%-os.
A kiadásokon belül a legnagyobb részarányt a személyi jellegű juttatások jelentik, melyek
összege 43 477 eFt.
A személyi jellegű kiadások az intézményeknél összességében 68,3 %-os teljesítést mutatnak.
Itt szerepel a közszféra dolgozóinak kompenzációja is, melyre a támogatást minden
intézmény megkapta. Az IPR pályázat keretében az Egercsehi óvoda pedagógusainak
kifizetett illetmény kiegészítés is ezt az összeget növelte. Jutalom kifizetését nem terveztük,
cafeteriát a Közös Hivatal köztisztviselői az első 6 hónapra kaptak.
A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 79,3 %, összege 10 665 eFt.
A dologi kiadások teljesítése 81,3 %, összege 26 332 eFt. Az időarányostól eltérést a 2012.évi
tervezett tartozások első félévben történt kifizetése okozza
Az iskolai, óvodai gyermekétkeztetés kiadása összesen 9 247 eFt.
Karbantartásra nehezen tudunk fedezetet találni, pedig minden intézménynél nagy szükség
lenne rá.
Az önkormányzat által folyósított szociális ellátások teljesítése 79,4 %, 24 363 eFt.
Működési célra átadott pénzeszközök összege 2 973 eFt. Orvosi ügyeletre 226 eFt,
Klebelsberg Központ részére 1 870 eFt (iskolai IPR összege), Hevesaranyosi óvoda IPR
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kifizetésére 95 eFt, a hevesaranyosi óvónők december havi munkabérére 429 eFt, 2012.évi
fejlesztő órák megtartására 109 eFt, decemberi szociális étkeztetésre 13 eFt került átutalásra.
Áthelyezett és felmentett dolgozók szabadság megváltása 231 eFt.
Intézmény finanszírozás keretében az óvoda működésének támogatása 11 839 eFt, a Közös
Hivatal működéséhez hozzájárulásunk 11.114 eFt.
Összességében a működéshez szükséges forrást biztosítani tudtuk.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az Egercsehi Községi Önkormányzat és intézményei
2013. háromnegyedéves gazdálkodásáról szóló előterjesztést megvitatni és a beszámolót
elfogadni szíveskedjen.
Egercsehi, 2013. november 27.
Tóth Andrásné sk.
polgármester

3. napirendi pont
2013. évi költségvetés módosítása
Tóth Andrásné polgármester: A Pénzügyi Bizottság szintén megtárgyalta, kérem
tájékoztassa a Képviselő-testület.
Ökrös Imre képviselő: Megtárgyaltuk az 5/2013. (II.27.) önkormányzati rendelet 3.
módosítását, a felsorolt összegek a valóságnak megfelelnek, elfogadásra javasoljuk. Ha kérdés
van, vagy javaslat beszéljük meg.
Tóth Andrásné polgármester: Van-e kérdés, észrevétel? Nincs. Kérem, hogy a Képviselőttestület részéről, aki az Egercsehi Községi Önkormányzat 5/2013.(II.27.) rendeletének 3.
módosítását 142 681eFt bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja, szavazzon.

Az Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás
és ellenszavazat nélkül elfogadta az Egercsehi Község Önkormányzat 5/2013. (II.27.)
rendeletének 3. módosítását.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelete

Egercsehi Önkormányzat 17/2013.(XI. 27.).rendelete
Egercsehi Önkormányzat 2013. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló 5/2013.(II.27.)
rendelet 3. módosításáról.
Egercsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik
feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-ában
meghatározott feladatkörében eljárva az Egercsehi Önkormányzat 2013. évi költségvetési
gazdálkodásáról szóló 5/2013.(II.27.) rendelet /a továbbiakban R/ módosítására az alábbi
rendeletet alkotja:
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1.§ R. 2.§. helyébe a következő rendelkezés lép:
2.§. A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013.évi
költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 142 681 ezer forintban állapítja meg.
2.§

R. 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:
3.§. Az önkormányzat összesített 2013.évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, ezen
belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

Bevételi jogcím
Intézményi működési
bevételek
Támogatások
Előző évi kiegészítések
Támogatásértékű
bevételek
Támogatási kölcsönök
visszatérülése

Egercsehi
Községi
Önkormányzat
13 658
91 215

Egercsehi Közös
Egercsehi
Önkormányzati Napköziotthonos
Hivatal
Óvoda
0
0

Összesen

0
0

13 658
91 215

842

842

18 880

12 454

0

31 334

48

0

0

48

2012.évi pénzmaradvány
igénybevétele

5 584

0

0

5 584

Bevételek mindösszesen

130 227

12 454

0

142 681

3.§

R. 4.§ helyébe a következő rendelkezés lép:
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2013.évi kiemelt kiadási előirányzatai az
alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

Kiadási jogcím
Személyi jellegű
kiadások
Munkaadókat terhelő
járulékok
Dologi kiadások
Szociális támogatások
Átadott pénzeszközök
Kiadások
mindösszesen

Egercsehi
Községi
Önkormányzat

Egercsehi
Egercsehi Közös
Napköziotthonos
Önkormányzati Hivatal
Óvoda

Összesen

33 190

19 690

10 802

63 682

6 258
24 449
30 683

4 371
6 037
0

2 823
1 885
0

13 452
32 371
30 683

2 493

0

0

2 493

97 073

30 098

15 510

142 681

(2) felhalmozások, azaz beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és
támogatások összege 0 ezer forint.
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(3) Az (1) bekezdés szerinti 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatok működési és
felhalmozási cél szerinti bontását a 2. melléklet tartalmazza.
4.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
Egercsehi, 2013. november 27.
Tóth Andrásné sk.
polgármester

dr.Benkár József sk.
jegyző

4. napirendi pont
2014. évi költségvetési koncepció
Tóth Andrásné polgármester: A 2014. évi költségvetést a törvény módosítása miatt már év
elején egyszer tárgyaltuk. Kérem a Pénzügyi Bizottság elnökét álláspontjuk ismertetésére.
Ökrös Imre képviselő: Megtárgyaltuk, számadat nem szerepel benne, a Bizottság
elfogadásra javasolja. Ez egy tervezet, hiszen még nincs elfogadva a Parlament által sem a
2014. évi költségvetés.
Tóth Andrásné polgármester: Pályázat kiírás sajnos nincs, sem gépészeti felújításra, sem
útfelújítási munkálatokra. Ha betervezzük a költségvetésbe, lehetne pályázni, amennyiben az
önerőt tudjuk biztosítani. Remélhetőleg több pénzt kapunk, mert a kötelező feladatok
ellátására sem elég jelenleg. A minimális működést és fenntartást tudjuk kigazdálkodni.
Jövőre, majd a sarokszámok ismeretében lesz lehetőség a továbbiakat tervezni. Amennyiben
nincs több észrevétel ezzel kapcsolatban, kérem szavazzunk.

Az Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás
és ellenszavazat nélkül elfogadta az Egercsehi Község Önkormányzat 2014. évi
költségvetési koncepcióját.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
60/2013. (XI.27.) önkormányzati határozata
Egercsehi Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 2013.jan.1-től hatályos 24. § (1)
bekezdése költségvetési koncepció készítési kötelezettséget ír elő az önkormányzatok
számára. A következő évre, 2014-re vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester
nyújtja be a képviselő-testületnek.
A koncepcióban elsősorban az önkormányzat működésével és a fejlesztésekkel kapcsolatos
stratégiai döntéseket, jövőbeni irányokat szükséges meghatározni. elsődleges célja a
következő évi költségvetés kialakításához szükséges alapelvek, főbb célkitűzések
meghatározása.
2014. évi költségvetési koncepció tartalmára nincs kötelező tartalmi és formai előírás.
2014. évben az önkormányzat kiemelt céljai és feladatai:
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Az intézményrendszer működésének felülvizsgálata, működőképességének - a takarékossági
szempontok figyelembevételével – megőrzése.
A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritását
biztosítani kell. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi
fedezete az önkormányzat saját bevételéből megteremthető. Az önként vállalt feladat
kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti.
A helyi szociális rendeletben és egyéb rendeletekben meghatározott önkéntes önkormányzati
juttatások felülvizsgálata.
Foglalkoztatáspolitikai célok és feladatok
A Járási Hivatalok kialakulásával a személyi összetétel változott. Az önkormányzat létrehozta
a Közös Önkormányzatai Hivatalt Egerbocs és Szúcs Önkormányzattal, mely 8 fő
köztisztviselő foglalkoztatásával végzi el feladatait. 2014. évben az önkormányzat személyi
változást nem tervez. Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatott létszám 17 fő.
Minden intézménynél törekedni kell a takarékos gazdálkodásra, különösen nagy gondot kell
fordítani a legnagyobb összeget kitevő személyi jellegű kiadások jogszabályi előírásoknak
megfelelő tervezésére, és a költségvetési javaslatok szakmai és pénzügyi felülvizsgálatára.
Pályázati lehetőségek, beruházások
2014. évben is fontos célkitűzés a pályázati lehetőségek figyelemmel kisérése, és a
lehetőségek kihasználása. A költségvetésben jelentkező többletbevételből kell megteremteni a
pályázati önrészeket. Az Önkormányzat forgalomképes ingatlanjainak felülvizsgálata,
ingatlanok értékesítésének, hasznosításának vizsgálata, és megvalósítása. A felújításokra és
felhalmozási kiadásokra tervezett összegek működési kiadásra nem csoportosíthatók át. Újabb
beruházási és felújítási kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő,
kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását.

Bevételek:
Az önkormányzat központi költségvetés támogatása:
Állami támogatások tervezése a mindenkori költségvetési törvény szerint vehető majd
figyelembe.
A 2014.évi költségvetési törvénytervezet elfogadásának hiányában jelenleg nem tudjuk
megmondani, hogy ezen a jogcímen mekkora összegű támogatáshoz jutunk a következő
évben.
Az önkormányzatok sajátos működési bevételei :
- A helyi iparűzési adóbevétel a ma rendelkezésre álló adatok alapján 6 600 eFt összegben
tervezhető.
- Gépjárműadó esetében csak 40 % az önkormányzatot illető bevétel összege.
- A magánszemélyek kommunális adójának törvény szerinti felső mértéke 26.628
Ft/adótárgy/év, jelenleg az önkormányzatnál az adó mértéke 6 000 Ft/adótárgy/év.
- Építményadót a 2014. évben is tervezünk.
Az adóbevételek realizálásában szerepet játszik az adóbehajtási és adóellenőrzési feladat
ellátásának hatékonysága, a kintlévőségek minél nagyobb arányú beszedése is. Cél az
adóbehajtási és adófeltárási, ellenőrzési tevékenység szorgalmazásával a lehető legkisebbre
szorítani a hátralékállományt.
Az intézményi működési bevételek a szolgáltatások ellenértékét, bérleti és lízing bevételeket,
intézményi ellátási díjakat, egyéb saját bevételeket, kamatbevételeket foglal magába.
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Támogatásértékű bevételeink keretében továbbra is számíthatunk a háziorvosi ellátás OALI
támogatására, a védőnői, iskolaorvosi feladatokra kapott TB támogatásra.
Társönkormányzatoktól átvett pénzeszközök között az egészségügyi ellátásra, közös hivatal
működésére érkezett összegek szerepelhetnek.
Kiadások:
A kiadások tervezésénél és a gazdálkodás folyamatában kiemelt szempont továbbra is a
takarékosság. Alapvető szempont, hogy az önkormányzat költségvetési szerveinek zavartalan
működését biztosítsa.
Személyi kiadások:
A köztisztviselők illetményalapja is marad a korábbi 38.650 Ft. A közalkalmazottak
illetménypótlékjának számítási alapja 20.000 Ft marad. A béren kívüli juttatás a
törvénytervezet szerint a közalkalmazottak részére adható, a köztisztviselők részére kötelező
juttatás, melynek összege br. 200 eFt/fő és már magába foglalja a munkáltatót terhelő
közterhek összegét is. Ezeknek megfelelően kell elvégezni a személyi juttatások és járulékok
tervezését, figyelembe véve a soros előrelépésekből adódó kötelezettségeket.
A költségvetés készítésénél a létszám előirányzat a személyi juttatások megállapításának
alapja. Ezért fontos az intézményi létszámkeretek ellátandó feladatokkal arányos
megállapítása, az „üres” álláshelyek megvizsgálása.
A dologi kiadásokon belül legnagyobb hányadot a közüzemi díjak, élelmezési és
karbantartási kiadások teszik ki, ezeket az előirányzatokat továbbra is kiemelt előirányzatként
kell kezelni a dologi kiadásokon belül.
Az egyéb dologi kiadások esetében - tekintettel a gazdasági nehézségeinkre - fontos azok
tételes megvizsgálása, a megtakarítási lehetőségek feltárása.
Jelentősebb célok és feladatok a 2014. évben:
Az intézményeink működésének biztosítása maximális takarékosság mellett.
Önkormányzati és intézményi bevételek maximalizálása.
Törekedni kell a már bevezetett adók esetében a bevételek maximalizálására.
Kezdeményezzük a korábban bezárt bánya újranyitását, ezzel munkahelyeket
teremtünk.
2014-ben tervezzük az önkormányzat tulajdonában álló középületek tetőfelújítását ,
épületgépészeti felújítást.
Szintén 2014-ben tervezzük az utak, járdák felújítását, pályázati lehetőségek
megkeresésével.
Egercsehi, 2013. november 27.
Tóth Andrásné sk.
polgármester
5./ Egyéb ügyek, indítványok
Tóth Andrásné polgármester: A Heves Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti
Főosztály törvényességi felhívással élt a Hevesaranyos-Bátor-Egerbakta-Egerbocs-EgercsehiSzúcs Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodás miatt,
több pontban. A Társulási tanács döntéshozatala miatt a tanács határozatképességére, a
minősített többséget igénylő kérdések meghatározására, amit az SZMSZ-ben kellene
szabályozni és az észrevételnek eleget tenni. Rámutat, hogy nem elnökhelyettest, hanem
alelnököt lehet a társulási tanácsban választani. Ez a feladat Hevesaranyosra hárul, ő a
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gesztor, a Képviselő-testület majd elfogadja a decemberi ülésen, december 31-ig kérik az
átdolgozásról a tájékoztatót megküldeni.
Kérelem érkezett az Egercsehi, Egri út 1.sz. alatti ingatlanra a BZL TABAK Bt.
képviselőjétől, tartós bérletre vonatkozóan – dohánytermék értékesítése céljából. Kérelmében
a leromlott állapot felújítása miatt, 50 %-ban kéri beszámítani a bérleti díjba 10 évre elosztva,
s amennyiben hamarabb megszűnik a szerződés az önkormányzat felé nem él semmiféle
követeléssel. A 2012. évi CXXXIV. Törvény rendelkezései szerint dohánytermékek és
kiegészítő termékei forgalmazására kívánja hasznosítani. Ajánlatuk 20eFt/hó bruttó, 3 havi
kaució, amennyiben a Képviselő-testület megszavazza.
Ökrös Imre képviselő: A beruházás 50 %-át 10 év alatt számítjuk be? Ha azonban rendbe
teszi, az megmarad az önkormányzat részére.
Tóth Andrásné polgármester: Szerepel a szerződésben is. 10 évig havonta kb.10eFt-ot
kellene fizetnie. Az átalakításokat az előírásoknak megfelelően végzi el. A KSH mindenkori
infláció mértéke szerint növekszik évente a bérleti díj.
Ökrös Imre képviselő: Az átalakítások során, nehogy irreális összeget állítson be.
Tóth Andrásné polgármester: Kérdezem a Képviselő-testületet, amennyiben egyetért a
szerződésben foglaltakkal, szavazzon.

Az Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás
és ellenszavazat nélkül elfogadta a BZL TABAK Kereskedelmi Betéti Társaság bérleti
szerződését a megbeszélt feltételekkel. (Szerződés tervezet mellékletében)

Egercsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
61/2013. (XI.27.) önkormányzati határozata
A BZL TABAK Kereskedelmi Betéti Társaság (Eger, Almási Pál u.5.) dohánytermékek
és kiegészítő termékei fogalmazásához Egercsehi, Egri út 1. sz. alatti ingatlan
bérbeadását elfogadta
Határidő: 2013.december 1.
Felelős: polgármester
Tóth Andrásné polgármester: A Geoteam Kft. (Eger, Kertész u. 146.) a szeméttelep
rekultivációját csinálja, most folytatják az elkezdett munkálatokat, ehhez majd tiszta földre
lesz szükségük. Egy megállapodás kötünk a Beniczky-akna tereprendezésének keretében, egy
pihenő részt alakítanak ki, ahol szabadidős tevékenységet is lehet majd szervezni. Földre van
szükségük, az elszállított földanyagot térítésmentesen szeretnék felhasználni borító fedésnek,
ennek fejében. A Bányavagyon Hasznosítási Kft. végzett ott legutóbb tömedékelést a beomlás
miatt. A Bányakapitánysággal leegyeztették, annyi kell, hogy az önkormányzat hozzájárulását
kérik, s a jövő év elején sor kerülhetne rá.
Gál István képviselő: Az út nagyon rossz állapotban van arra felé, a nagy gépekkel hogyan
jutnak fel oda?
Tóth Andrásné polgármester: Tájékoztatást kérünk az út ügyében, hogy vállalnák-e annak a
rendbetételét. Amennyiben vállalják, így elfogadja-e a Képviselő-testület a Megállapodást?
Kérem, szavazzunk.
Az Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás
és ellenszavazat nélkül hozzájárul a Geoteam Kft. Megállapodásához a megbeszélt
feltételekkel. (Megállapodás tervezet mellékletben)
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Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
62/2013. (XI.27.) önkormányzati határozata
A Geoteam Kft.-vel kötött megállapodást a Községi Önkormányzat jóváhagyja.
Felhatalmazza a község polgármesterét a megállapodás aláirására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Tóth Andrásné polgármester: Amennyiben nincs más napirend az ülést bezárom. A Bursa
Hungarica ösztöndíj pályázatok elbírálására zár ülést rendelek el.
Egercsehi, 2013. november 27.

Kmf.

Tóth Andrásné
Polgármester

Dr. Benkár József
jegyző

Ficzere Gábor
képviselő (jegyzőkönyv hitelesítő)

Gál István
képviselő (jegyzőkönyv hitelesítő

Barta Judit
jegyzőkönyvvezető
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