EGYHÁZASRÁDÓC ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

JEGYZŐKÖNYV
2013. szeptember 4-én megtartott rendes nyilvános ülésről

7/2013. (IX.5) Önkormányzati Rendelet
Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete az ebrendészeti
hozzájárulásról
8/2013. (IX.5.) Önkormányzati Rendelet
Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testületének rendelet a 2013. évi költségvetéséről
szóló 2/2013. (II.14.) sz. rendeletének módosításáról

43/2013.(IX. 4.) Képviselő-testületi határozat
Rendezési terv javításáról
44/2013. IX.4.) Képviselő-testületi határozat
Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása
45/2013. (IX.4.) Képviselő-testületi határozat
Körjegyzőség 2013. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása
46/2013. (IX.4.) Képviselő-testületi határozat
Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal 2013. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról
szóló beszámoló elfogadása
47/2013. (IX. 4.) Képviselő-testületi határozat
Egyházasrádóci Meseház óvoda 2013. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámoló
elfogadása

48/2013. (IX.4.) Képviselő-testületi határozat
Idősek Klubja 2013. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása
49/2013. (IX.4.) Képviselő-testületi határozat
Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő
támogatási igény benyújtása
50/2013. (IX.4.) Képviselő-testületi határozat
Egyházasrádóc Önkormányzat stabilitási programja

JEGYZŐKÖNYV
Készült Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 4-én
megtartott rendes nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal Egyházasrádóc
Az ülésen jelen vannak: Sőre Zoltán polgármester, Nagy Sándor alpolgármester, Racker
Mátyás, Kovácsné Bazsó Katalin, Bali László képviselők.
Berbás Péterné gazdálkodási főelőadó, Dr. Takács Ervin jegyző
Az ülésről távol maradt: Tóth Szilárd képviselő igazoltan, Szvoboda Tamás képviselő
igazolatlanul.
Sőre Zoltán polgármester üdvözli a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja a
jelenléti ív alapján, hogy a képviselő-testületi ülés határozatképes, 7 fő képviselőből 5 fő
képviselő jelen van. A képviselő-testületi ülést megnyitja.
Javasolja a képviselő-testületnek a Meghívóban kiküldött napirend elfogadását.
Képviselő-testület a polgármester javaslatára 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal az alábbi
napirendet elfogadja:
Napirend
1./ Rendezési Terv módosítása
Előadó: Sőre Zoltán polgármester
2./ Telekadóval kapcsolatos kérelem
Előadó: Sőre Zoltán polgármester
3./ Ebrendészeti hozzájárulás bevezetése
Előadó: Sőre Zoltán polgármester
4./ Egyházasrádóc Önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2013. I. féléves beszámoló
megtárgyalása, elfogadása.
Előadó: Sőre Zoltán polgármester
5./ Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló
2/2013. (II.14.) rendeletének módosítása
Előadó: Sőre Zoltán polgármester
6./ Önkormányzati rendezvénnyel kapcsolatos dolgok megbeszélése
Előadó: Sőre Zoltán polgármester
7./ Egyebek
1./ Rendezési Terv módosítása
Előadó: Sőre Zoltán polgármester

Polgármester pontosítja a napirendi pontot azzal, hogy inkább rendezési terv korrigálásáról,
hiba javításáról van szó.
Oka, hogy a településen a kialakult telkek az előírt 20 m-es telekszélességnél szélesebbek,
ugyanakkor nem cél az, hogy keskeny telkek alakuljanak ki. A település rendezési tervének
készítője a HÉSZ 12. § (7) és 14. § (8) bekezdéséből javasolná a telekszélességre vonatkozó
megkötéseket törölni. Az eljárás rendjét a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. §-a
szabályozza. A szabályozási terv és a helyi építési szabályzat egyéb tekintetben változatlan
marad. Kérelemre indult e szabályozás, azonban az előző módosításkor hiba történt és nem
így került bele a rendezési tervbe.
Javasolja a polgármester a HÉSZ javítását az elhangzottak alapján, illetve javasolja a
MODULOR Kft-nél, az eddigi tervezőnél a módosítás megrendelését.
Képviselő-testület a polgármester előterjesztésével egyetért és 5 igen szavazattal, 0 nem
szavazattal az alábbi határozatot hozza:
43/2013. (IX.4.) Képviselő-testületi határozat
Egyházasrádóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete lakossági kezdeményezés alapján,
a helyi építési szabályzatának pontosítását, hiba javítására irányuló eljárást indít.
A rendezés célja és hatása:
1.) A település támogatja a helyi építési szabályzat 12. § (7) és 14. § (8) bekezdés lakóterületi
telekszélességre vonatkozó előírásai hatályon kívül helyezését.
2.) az 1.) pontban leírtak oka: a település kialakult telekosztásai tartalmaznak olyan kialakult
telkeket, amelyek szélesebbek az előírt 20 m-es telekszélességnél, ugyanakkor a telekhatárok
változtatása során sem cél, hogy keskeny telkek alakuljanak ki. A hatályos előírások
akadályozzák a meglévő telkek használatát, telekalakítását, miközben a helyi építési
szabályzat hatályban maradó 13. § (7) bekezdése továbbra is rögzíti az építmények
legnagyobb utcai homlokzatszélességét.
3.) az elírásból adódóan a települési önkormányzat helyi építési szabályzatot érintő elírása
alapján hátrányosan szabályozását úgy kívánja feloldani, hogy építészeti arculatára vonatkozó
megkötéseit a 11. § (7) és 13. § (7) bekezdésében hatályban tartja.
A szabályozási terv és helyi építési szabályzat egyéb tekintetben változatlan marad.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény és
314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően, a fenti leírtak figyelembe
vételével a településrendezési terv módosítását a képviselő-testület a MODULOR Kft-nél
megrendeli.
A település eltekint a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendeletben rögzített felhatalmazása alapján a
környezetvédelmi hatásvizsgálat elkészítésétől.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a településrendezési eszköz javításához szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az Egyházasrádóci Rendezési Terv
javításával kapcsolatban tárgyalást kezdeményezzen az állami főépítésszel.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos
2./ Telekadóval kapcsolatos kérelem
Előadó: Sőre Zoltán polgármester

Polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a telekadóval érintett telek
tulajdonos megkereste telekadó kivetésével kapcsolatosan. Nem tartja jogszerűnek a kivetést,
mivel a tulajdonában lévő telek nem éri el a beépítéshez szükséges szélességet. Ugyanakkor,
pedig az építési hatóság a telket beépíthetőnek minősíti. Elmondta, hogy a képviselőtestületnél személyesen szeretné kérelmét előadni telkével kapcsolatosan. A Meghívót részére
a testületi ülésre kiküldtük, amelyen ez idáig nem jelent meg. A napirend oka fogyottá vált.
3./ Eb rendészeti hozzájárulás bevezetése
Előadó: Sőre Zoltán polgármester
Az ebrendészeti hozzájárulás bevezetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet a
képviselők megkapták. A rendelet bevezetése kapcsán a cél a településen az eb tartás és
körülményei normalizálása. A tervezet szerint a hozzájárulás mértéke 6.000 ft/eb, veszélyes
eb vonatkozásában 20.000 ft/év. Mentes az ebrendészeti hozzájárulás fizetési kötelezettsége
alól az eb tulajdonosa maximum két eb tartása esetén. A rendeletben szabályoztuk a bevallás,
illetve a hozzájárulás határidejét, a változás bejelentést, a mentességi szabályokat. A
hozzájárulás megállapítása, mentesség polgármesteri hatáskör. A rendelete 2013. január 1-én
vezetnénk abban az esetben, ha a képviselők is egyetértenek.
Képviselők az ebrendészeti hozzájárulás bevezetésével egyetértenek az elhangzott
előterjesztés alapján és 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotják:
7/2013. (IX. 5.) Önkormányzati Rendelet
Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testületének
hozzájárulásról.
(Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

rendelete

az

ebrendészeti

4./ Egyházasrádóc Önkormányzat gazdálkodásáról szóló I. féléves beszámoló megtárgyalása,
elfogadása.
Előadó: Sőre Zoltán polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester előterjeszti az önkormányzat, a Körjegyzőség, a Közös Önkormányzati Hivatal,
Meseház Óvoda, és 2 hónap miatt az Idősek Klubja 2013. I. félévi költségvetési
gazdálkodásáról elkészített beszámolót. Áht. szerint kötelező a beszámoló elkészítése, és a
képviselő-testület által annak megtárgyalása, elfogadása. A Magyar Államkincstár a
beszámolónkat már elfogadta. Képviselők az anyagot kézhez kapták a meghívóval.
A kiadások összességében 60 %-ra, a bevételek 52 %-ra teljesültek. Ezek részletezését a
mellékletek tartalmazzák.
Javasolja a képviselő-testületnek az I. féléves gazdálkodásról szóló beszámolók elfogadását
minden önálló költségvetési intézmény esetében.
Javasolja a képviselő-testületnek Egyházasrádóc
gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadását.

Önkormányzat

2013.

I.

féléves

Képviselő-testület a javaslat és előterjesztés alapján 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
egyetért és az alábbi határozatot hozza:
44/2013. (IX. 4.) Képviselő-testületi határozat

Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. I. félévi
költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót a melléklet szerinti részletezéssel elfogadja,
jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. szeptember 15.
Polgármester javasolja az előterjesztés és írásos anyag alapján az Egyházasrádóci
Körjegyzőség, Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal 2013. I. félévi költségvetési
gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadását.
Képviselő-testület az előterjesztés alapján 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
45/2013. (IX. 4.) Képviselő-testületi határozat
Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyházasrádóci Körjegyzőség 2013. I.
félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót a melléklet szerinti részletezéssel
elfogadja, jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. szeptember 15.
Képviselő-testület az előterjesztés alapján 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal a következő
határozatot hozza:

46/2013. (IX.4.) Képviselő-testületi határozat
Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyházasrádóci Közös Önkormányzati
Hivatal 2013. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót a melléklet szerinti
részletezéssel elfogadja, jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. szeptember 15.
Polgármester javasolja az Egyházasrádóci Meseház óvoda 2013. I. félévi költségvetési
gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadását.
Képviselő-testület polgármester javaslatára 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal a következő
határozatot hozza:
47/2013.(IX.4.) Képviselő-testületi határozat
Egyházasrádóci Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyházasrádóci Meseház Óvoda 2013.
I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót a melléklet szerinti részletezéssel
elfogadja, jóváhagyja.
Felelős: polgármester

Határidő: 2013. szeptember 15.
Polgármester javasolja az Idősek Klubja 2013. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló
beszámoló elfogadását.
Képviselő-testület a javaslat alapján 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal a következő
határozatot hozza:
48/2013. (IX. 4.) Képviselő-testületi határozat
Egyházasrádóci Önkormányzat Képviselő-testülete az Idősek Klubja 2013. I. félévi
költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót a melléklet szerinti részletezéssel elfogadja,
jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. szeptember 15.
5./ Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló
2/2013. (II.14.) rendeletének módosítása
Előadó: Sőre Zoltán polgármester
Sőre Zoltán polgármester arról tájékoztatja a képviselőket, hogy a költségvetési rendelet
módosítása szükséges előirányzat változások miatt. Változott a bevételek és kiadások
főösszege az állami támogatások módosulása miatt. Az Idősek Klubjára tervezett működési
költség főösszege jóval kevesebb, mivel egész évre terveztünk, de megszüntette az
önkormányzat az intézményt. Valamint változott, csökkent, az önkormányzat tartaléka.
Javasolja fentiekben elhangzott változások miatt az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
szóló 2/2013. (II.14.) rendeletének módosítását.
Képviselő-testület polgármester javaslatára 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal az alábbi
rendeletet alkotja:
8/2013. (IX.5.) Önkormányzati Rendelet
Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat 2013. évi
költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 14.) sz. rendeletének módosításáról.
(Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
6./ Önkormányzati rendezvénnyel kapcsolatos dolgok megbeszélése
Előadó: Sőre Zoltán polgármester
Polgármester arról tájékoztatja a képviselőket, hogy az „Itthon vagy – Magyarország,
szeretlek” programsorozatra lehetett vissza nem térítendő támogatást igényelni a Magyar
Államkincstáron keresztül, amit meg is tettünk.
A támogatásra az a település jogosult, amely csatlakozik a 2013. szeptember 28-29-án a
programsorozathoz, amelynek keretében a településen napközbeni programokkal rendezvényt
szervez és csatlakozik az országosan összehangolt tűzgyújtáshoz, egy programelemet egy
országosan meghatározott időpontban kezd meg, a programsorozat arculati elemeit tartalmazó
plakátot a rendezvények időtartama alatt közzéteszi.
Egyházasrádócra tervezett program 2013. 09. 28-án: Tini girls, Varga László, Kórus,
Néptáncegyüttes,

2013. 09. 29-én: tűzoltó bemutató, bál, 21,30 órakor tűz meggyújtása, amely az országosan
egy időpontban megkezdett programelem. Egyházasrádóc Önkormányzat által igényelhető és
igényelt támogatás 250.000 forint.
7./ Egyebek
Polgármester ismerteti a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló
kiegészítő támogatás 2013. évi igényléséhez szükséges feltételeket. A pályázatot 2013.
szeptember 30-ig lehet benyújtani. Egyházasrádóc Önkormányzata működési gondokkal
küzd. Az önkormányzat a tavalyi évben is sikeresen pályázott. Javasolja, hogy az
önkormányzat 2013. évben szintén nyújtson be pályázatot.
Képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
az alábbi határozatot hozza:
49/2013. (IX. 4.) Képviselő-testületi határozat
Egyházasrádóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a megyei önkormányzati
tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi
kiegészítő támogatásról szóló 39/2013. (VII.31.) BM rendelet alapján támogatási igényt
nyújt be a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő
támogatásra.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a támogatási igény elkészítésére, aláírására.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2013. szeptember 30.
Dr. Takács Ervin jegyző az önkormányzat stabilitási programját ismerteti. Az
államháztartásról szóló törvény alapján annak elkészítése kötelező a költségvetési évet követő
három évre vonatkozóan, jelen esetben 2014-2016. év. Az önkormányzat adósságot
keletkeztető ügyletet nem tervez.
Polgármester javasolja a kiküldött határozati javaslat alapján az önkormányzat stabilitási
programjának elfogadását.
Képviselő-testület a javaslat és előterjesztés alapján 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal a
következő határozatot hozza:
50/2013.(IX.4.) Képviselő-testületi határozat
Egyházasrádóc Község önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése alapján a stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a. pontja
felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételeinek,
valamint a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az
alábbiak szerint állapítja meg:
Az önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó fizetési kötelezettség megállapításához 2014-2016. év
ezer Forint
Sorszám
1.

Bevételi jogcímek
Helyi adók

2014

2015

2016

35.000

35.000

36.000

2.

Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog
értékesítéséből
és hasznosításából származó bevétel

0

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

0

4.

A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat
értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság, pótlék és díjbevétel

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

0

0

0

0

100

120

0

0

0

0

0
100
0
0

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségei 2014-2016. év

Sorszám

Összesen
(6=3+4+5)

Évek
MEGNEVEZÉS

1

2

1.

--------------

2014.

2015

2016

3

4
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6

0

0

0

0

0

0

0

0

Összes
kötelezettség

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: adott
Az egyebek napirendi pont keretében a polgármester arról is tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a sároslaki temető ügye lezárult. A hozzátartozók kérésének megfelelően az
exhumálás megtörtént és az elhunytak földi maradványainak újbóli eltemettetése, illetve a
szétszedett síremlék elhelyezése.
Polgármester megköszöni a megjelenést és a képviselő-testületi ülést 17,40 órakor bezárja.

Kmft.

Sőre Zoltán
Polgármester

Dr. Takács Ervin
jegyző

