NEMTI KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2/2013. sz.
jegyzőkönyve

a 2013. február 15-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv
Készült:

Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 15-én
megtartott üléséről.

Az ülés helye: Nemti Községháza, Nemti, Kossuth út 28.
Jelen vannak:
Képviselő-testület:
Erős Róbert polgármester
Ivády Gyula Zoltánné alpolgármester
Kiss Attiláné képviselő
Vass Józsefné képviselő

Állandó meghívottak:

Balogh Maja jegyző
Horváth Rita jegyzőkönyvvezető
Végh Józsefné pénzügyi főelőadó
Németh Gézáné RNÖ elnöke

Meghívottak:

Kovács Tibor tervező
Gyetvai Mónika pályázatíró
Kertész Mónika pénzügyi főtanácsos

Erős Róbert polgármester: A képviselő-testületi ülést megnyitja, megállapítja, hogy a
képviselő-testület határozatképes, 3 fő képviselő jelen van. A meghívóban jelzett napirendi
javaslathoz képest két változtatást javasol. Elsőként, hogy a 4. napirendi pont szerinti
Ajánlattételi felhívás elfogadása a mai napon kerüljön levételre, melyet a jogszabályi
változások miatti további átdolgozások indokolnak. Másrészt javasolja, hogy a 3. napirendi
pont (Nemti Község közbeszerzési szabályzata) elsőként kerüljön tárgyalásra, mivel
meghívott vendégek vannak a napirendi ponthoz.
A napirendi javaslatot módosító indítványokat a polgármester egyenként szavazásra teszi fel.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal egyetért a 4. napirendi pont levételével. A képviselőtestület 4 igen szavazatta egyetért a tárgyalási sorrend javasolt módosításával. A módosítások
alapján a napirendi javaslat:

NAPIRENDI JAVASLAT:
1.) Nemti Község Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata
Előterjesztő: Erős Róbert polgármester
2.) Nemti Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének elfogadása
Előterjesztő: Erős Róbert polgármester
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3.) Adósságot csökkentő ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség 2013. évben
Előterjesztő: Erős Róbert polgármester
4.) Vagyonrendelet módosítása, vagyongazdálkodási terv jóváhagyása
Előterjesztő: Balogh Maja jegyző
5.) Rendezvényterv a 2013. évre
Előterjesztő: Erős Róbert polgármester
6.) Egyéb időszerű feladatok
Zárt ülés keretében
7.) Döntés a beadott átmeneti segélyek iránti kérelmekről
SZMSZ alapján a napirendi pontok tárgyalását követően, a zárt ülés előtt kerül sor a
polgármester tájékoztatójára a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról.

A képviselő-testület a napirendi javaslatot 4 igen szavazattal elfogadja.

1.) Nemti Község Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata
Előterjesztő: Erős Róbert polgármester
(Tervezet a jegyzőkönyv melléklete)

Erős Róbert polgármester: a hatályos jogszabálynak megfelelő közbeszerzési szabályzat
került elkészítésre Nemti Község Önkormányzata részére. Ezt előzetesen minden képviselő
megkapta, áttanulmányozhatta.
Megkéri, Gyetvai Mónikát ismertesse a szabályzat lényegi elemeit.

Gyetvai Mónika pályázatíró:
A Szabályzat a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben foglaltak alapján
készült el. A célja, hogy a törvénnyel összhangban meghatározza a közbeszerzési eljárások
előkészítésének, lefolytatásának illetve belső ellenőrzésének rendjét, a felelősség rendjét.
Meghatározza továbbá a közbeszerzési eljárások során hozott döntésekért felelős testületeket,
valamint személyeket. A szabályzatban konkrét feladatok lettek nevesítve.
A Szabályzatot a közbeszerzésekről szóló törvénnyel illetve annak végrehajtási rendeleteivel
együtt kell alkalmazni.
A most esedékes közbeszerzési eljárás lefolytatása előtt el kell fogadni a jogszabályokkal
összhangban készült közbeszerzési szabályzatot.
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadja a szabályzat tervezetet és a következő
határozatot hozza:
17/2013. (II.15.) számú határozatot hozta

Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és
melléklete szerint

a határozat

elfogadja Nemti Község Önkormányzatának Közbeszerzési

Szabályzatát.

2.) Nemti Község Önkormányzata 013. évi költségvetésének elfogadása
Előterjesztő: Erős Róbert polgármester
(Előterjesztés és rendelet-tervezet a jegyzőkönyv melléklete)

Kertész Mónika pénzügyi főtanácsos: . A költségvetés ismertetése céljából három részre
bontotta azt: a rendelet és mellékletei, a bevételek és kiadások aránya, illetve a részletező
táblázatok. Elsőként a rendelet tervezethez készült táblázatok kerültek ismertetésre. Az 1.
számú mellékletben részletesen látható a 2013. évre tervezett a költségvetési bevétel és a
költségvetési kiadás mérlege. Egy nullás költségvetést kellett elkészíteni. Változás történt a
bevételek tekintetében a gépjárműadó kapcsán, ettől az évtől az előző 100 %-hoz képest idén
már csak 40%-kal számolhatunk. A maradék 60% az államhoz kerül.
Menet közben is történt változás, mely a napokban derült ki a munkaügyi központ
értekezletén. Addigra ez a költségvetés már elkészült, de ennek hatására számítani kell a
módosításra. Az eddigi közfoglalkoztatottak 8 órában történő foglalkoztatása 6 órára fog
csökkenni. Így ennek megfelelően a munkaügyi központtól és az OEP-től átvett támogatási
értékű bevétel összege is változni fog.
A kiadási oldallal kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy hiányt nem lehetett tervezni,
amennyi a bevétel, annyi a kiadás is. A dologi kiadásokat lehetett meg leszorítani. A mérleg
két oldala így 88040 ezer forint, így kaptunk nullás költségvetést.
Változás még, hogy ÖNHIKI helyett „működőképességet megőrzését szolgáló kiegészítő
támogatás benyújtására lesz lehetőség.
Végül az egyéb mellékelt táblázatok részletes, összegszerű ismertetésére került sor. Így
például a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg
ismertetése. Itt a 2013., 2014., illetve a 2015. év érintett, vagyis egy több éves kihatással járó
döntésről szól.
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Javasolja a Képviselő-testületnek a 2013. évi költségvetés elfogadását azzal a megjegyzéssel,
hogy áprilisban módosítani lesz szükséges.

Balogh Maja jegyző: A forráshiány érdekes kérdéseket vet fel. Hogyan tudunk nullás
költségvetést tervezni? Ezzel kapcsolatosan sor került iránymutatás kérésére is. A
költségvetésünkbe például bele kellett építeni egy telekértékesítést is, amely nem biztos, hogy
meg tud valósulni. A költségvetést illetően több alkalommal történt egyeztetés, a jogszabályi
változások miatt többször módosításra került. A napokban is történt olyan változás, ami miatt
ismét módosítani kellett volna, de ezt az idő rövidsége miatt nem tartottuk célszerűnek. Ilyen
a közfoglalkoztatás kérdése, illetve a működőképességet megőrző támogatás. Fontos azonban,
hogy senki nem kerül hátrányba a támogatás megítélésénél azért, mert nem tervezett hiányt
eredeti előirányzatként.
Erős Róbert polgármester: A tegnap elfogadásra került a kistérségi költségvetés is,
amelyben szerepelnek olyan adatok, melynek okán Nemti költségvetését is módosítani kell
majd. A megszorítások sajnos érinteni fogják többek között a civil szervezeteket, így például
a polgárőrséget, illetve a kisebbségi önkormányzatot is.
Kiss Attiláné képviselő: részletes, kidolgozott költségvetést kapott a Képviselő-testület.
Egyetlen elírás történt benne a fogorvosi ellátás biztosítása kapcsán. Nemti esetében nem
Mátranovák, hanem Bátonyterenye az érintett.
Erős Róbert polgármester: Javasolja a költségvetés elfogadását a kiadott mellékleteknek
megfelelően.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadja a költségvetési javaslatot és az alábbi
rendeletet hozza:

Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
3/2013. (II.18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete, illetve attól elkülönülten felterjesztve a Nógrád Megyei
Kormányhivatal részére: 23/2012. (IV. 25. KIM rendelet alapján).

3.) Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség 2013. évben
Előterjesztő: Erős Róbert polgármester
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(Határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete)

Erős Róbert polgármester: jogszabályi kötelezettségünk a költségvetési évet követő
három évre szóló „kitekintést” megállapítani, melyek az Önkormányzat saját bevételei és
adósságszolgálattal kapcsolatos kötelezettségei összefüggésében kell meghatározni.
Kertész Mónika: az önkormányzat korábban már találkozhatott ezzel hitelfelvételi
korlátként. A „kitekintésbe” a helyi adók, a díjak, pótlékok, bírságok, adópótlékok,
adóbírságok, stb… kerültek bele, ez a kiadott táblázatban jól látható.
.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadja a határozati javaslatot az alábbi
határozattal:

18/2013. (II.15.) számú határozat
Nemti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdésében foglaltak, valamint a Magyarország
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Stabilitási törvény) 3. § (1)
bekezdése, továbbá az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás
részletes szabályairól szóló 353/2012. (XII.30.) kormányrendelet alapján az
Önkormányzat saját bevételeit és adósságszolgálattal kapcsolatos kötelezettségeit
tartalmazó, költségvetési évet követő három évre szóló „kitekintést” a határozat
melléklete szerint állapítja meg.

4.) Vagyonrendelet módosítása, vagyongazdálkodási terv jóváhagyása
Előterjesztő: Balogh Maja jegyző
(Rendelet-tervezet, vagyongazdálkodási terv és előterjesztése csatolva).

Balogh Maja jegyző: a nemzeti vagyonról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően az
önkormányzat vagyonrendeletének felülvizsgálata, szükség szerint módosítása indokolt.
A vagyongazdálkodási terv esetében annak jóváhagyására határidőt nem jelöl meg a
jogszabály. A vagyongazdálkodás a nemzeti vagyonról szóló törvény alapján egy új
szemléletet követel meg. Nemti Község vagyonáról szóló, több ízben módosított
önkormányzati

rendeletben

korlátozottan

forgalomképes

törzsvagyont

képez

a

tűzoltószertár, a tájház, a rehabilitációs munkahely, a telefonközpont egy része, valamint a
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Kossuth út 173. számú önkormányzati lakás. Ezen vagyonelemek korlátozottan
forgalomképes tulajdoni minősítése megszűnik, üzleti vagyon minősítésére módosul.
Az említett vagyonelemek korlátozottan forgalomképes vagyonban tartása nem indokolt,
mivel nem szolgálják az önkormányzati feladat és hatáskör ellátását, vagy közhatalom
gyakorlását. Ennek értelmében indokolt a szóban forgó vagyontárgyakat az üzleti vagyon
körébe sorolni, így ezek a vagyonelemek akár hitel fedezetéül is szolgálhatnak.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadja a rendelet-tervezetet és az alábbi
rendeletet alkotja:

Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2013. (II.18.)
önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és hasznosításának rendjéről
szóló rendelet módosításáról

(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete, illetve attól elkülönülten felterjesztve a Nógrád Megyei
Kormányhivatal részére: 23/2012. (IV. 25. KIM rendelet alapján).

Erős Róbert polgármester: Előzetesen megismerte a Képviselő-testület Nemti Község
Önkormányzatának közép-és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét. A tervet évente a
zárszámadás elfogadásakor a teljesítés függvényében szükséges felülvizsgálni.
Ezt a vagyongazdálkodási tervet javasolja elfogadásra miután kérdés nem merült fel ezzel
kapcsolatban.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

19/2013. (II.15.) számú határozat
Nemti Község Önkormányzatának közép-és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének
elfogadásáról

Mátraterenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény

(Nvt.) 9.§. (1) bekezdésében foglaltak alapján a helyi önkormányzat

vagyon gazdálkodásának az Alaptörvényben és a Nvt. 7. §. (2) bekezdésében meghatározott
rendeltetése biztosításának céljából Mátraterenye közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási
tervét a határozat melléklete szerint hagyja jóvá.
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5.) Rendezvényterv a 2013. évre
Előterjesztő: Erős Róbert polgármester
(Tervezet csatolva)

Erős Róbert polgármester: Az írásban kiadott rendezvénytervet kiegészíti az
alábbiakkal:

Lakossági

kezdeményezésre

március

30-án

főzőverseny

kerülne

megrendezésre. Erre 50 ezer forint önkormányzati forrást javasol. Vendégek is
érkeznének a rendezvényre, akik különleges nyúl ételeket fognak készíteni.
Javasolta a rendezvényterv elfogadását azzal, hogy tartalmazza a március 30-i
főzőversenyt is.
A Képviselő-testület

a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadja a következő

határozattal:

20/2013. (II.15.) számú határozata

Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi Önkormányzati
Rendezvénynaptárt megtárgyalta és jóváhagyja a melléklet szerint.
Felelős: polgármester, alpolgármester
Határidő: értelemszerű

Két ülés között történt legfontosabb eseményekről beszámoló
Erős Róbert polgármester:
Elsőként a közmunkaprogrammal kapcsolatos beszámolóra kerül sor: A cél az lenne, hogy
minél több közmunkás legyen, de sajnos ehhez forrást nem tud az önkormányzat rendelni. A
napokban a közmunka keretében alkalmazottak napi 8 órás munkaideje 6 órára csökkent,
továbbá a 12 hónapból 6 hónapot tudunk támogatni.
Többféle közmunka lesz Nemtiben: szociális közmunka 3 fővel, START munka 6 fővel,
belvíz elvezetés illetve tereprendezés céljából 14 fő. A kulturális közmunkaprogramba is
leadtuk a pályázatot, bízva a sikeres elbírálásban.
Másik fontosabb esemény, hogy leadtuk az orvosi rendelőre kiírt pályázat kapcsán a
hiánypótlásokat, várható a pozitív elbírálás.
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A testületi ülésen egyéb hozzászólás és javaslat nem merült fel. A képviselő-testületi ülés
nyílt ülését a polgármester 16 óra 15 perckor bezárja.

Kmf.

Balogh Maja

Erős Róbert

jegyző

polgármester
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