
Borsod–Abaúj–Zemplén 
 

megye 
 

SZENDRŐLÁD 
 

község 
 
 
 
7/2013. számú  Szendrőlád Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt 

üléséről készült jegyzőkönyve 
 
 
 
Az ülés időpontja:   2013. február 15. 

 
 
 

Hozott határozatok tárgya:  
 
1./ 2013. évi nyersanyagnorma meghatározása 
2./ Krízisalap létrehozása, rendelet tervezet elkészítése 
3./ Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének szöveges indoklása 
4./ Beszámoló elfogadása a működési célra átadott pénzeszközök felhasználásáról 
5./ Szendrőlád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi  
 Közbeszerzési terve 
6./ Belső ellenőrzési feladat-ellátási szerződéskötés 
7./ BHIM RAO Egyesülettel megállapodás aláírása önként vállalt önkormányzati 

feladatátadásról 
8./ Közterület használat szabályairól szóló rendelet módosítása  
 
 
 
Hozott rendeletek tárgya:  
 
1./ Szendrőlád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II.18.) 

önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 
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J E G Y ZŐ K Ö N Y V 
 
 
 
Készült:  Szendrőlád Község Önkormányzata Képviselő-testületének   
                2013. február 15. napján  megtartott  nyílt ülésén 
 
 
 
 
Jelen vannak:  Vadászi Béla polgármester 

Ádám Gyula alpolgármester, Lakatos Gábor, Novák László Zsolt 
és Zsigmondné Kiss Andrea települési képviselők 

 
 

Igazoltan távol van:   Káló Norbert települési képviselő 
 
 
Igazolatlanul van távol:  Horváth Szilveszter települési képviselő 
 
Igazolatlanul van  távol: Horváth Szilveszter települési képviselő 
Tanácskozási joggal van jelen: Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző 

Kolosai Tiborné élelmezésvezető 
Minyóczki Lászlóné óvodavezető 
Molnár Imréné gazdálkodási előadó  
Dr. Zsíros Lászlóné intézményvezető 

       
 

Jegyzőkönyvvezető:  Sallainé Zagraj Judit 
 
 
 
V a d á s z i  Béla polgármester köszönti a megjelent képviselőket, majd megállapítja, 
hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő képviselőből jelen van 5 fő, a 
határozatképesség fennáll. Ezt követően javasolja a napirendi pontok elfogadását, 
valamint jegyzőkönyv hitelesítőinek Ádám Gyula és Lakatos Gábor települési 
képviselőket. Javaslatait szavazásra bocsátja.   
 
 
A képviselők 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jegyzőkönyv 
hitelesítőivel egyetértenek és a napirendet az alábbiak szerint fogadják el: 
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N A P I R E N D: 
 
1./ Nyersanyagnorma, térítési díjak meghatározása   

Előadó: jegyző, élelmezésvezető  
2./ A 2013. évi költségvetés tárgyalása 
 Előadó: polgármester 
3./  Beszámoló a működési célra átadott pénzeszközök felhasználásról 
 Előadó: a támogatott szervezetek képviselői, gazdálkodási előadó 
4./ 2013. évi Közbeszerzési terv  
 Előadó: jegyző 
5./ Belsőellenőrzési feladatellátásról döntéshozatal 
 Előadó: polgármester 
6./ BHIM RAO Egyesület kérelmének elbírálása 

Előadó: polgármester 
7./ Indítványok, javaslatok 
 
 
 
 

I.  N A P I R E N D: 
 

Nyersanyagnorma, térítési díjak meghatározása 
Előadó: jegyző, élelmezésvezető 

 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 1./ sorszám alatt.) 

 
 

V a d á s z i Béla polgármester előterjeszti az első napirendi pontot, melyhez az írásos 
anyagot mindenki megkapta. Rövid tájékoztatásra átadja a szót a gazdálkodási előadó 
részére. 
 
M o l n á r Imréné gazdálkodási előadó tájékoztatásul elmondja, a nyersanyagnorma 
tekintetében az élelmezésvezetővel történt egyeztetés során nem gondoltak emelésre, 
tekintettel arra, hogy az elmúlt évben a Start munkaprogram keretében sok alapanyag, 
zöldség megtermelésre került - bízik abban, hogy ez az idén is megtörténik - amiből 
még vannak a raktáron készletek. 
 
V a d á s z i Béla polgármester elmondja, lehet, hogy a térítési díj tekintetében viszont 
kellene emelni az energia díjak emelésének vonzatában. 
 
M o l n á r Imréné gazdálkodási előadó a felvetésre tájékoztatásul elmondja, a 
gyermekétkeztetés ingyenes, az idősek ebédkihordása nagyon kevés, továbbá a 
vendégétkezetés mondhatni minimális, vagy nincs is, ezért úgy gondolja igazán nincs 
kinek emelni. 
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V a d á s z i Béla polgármester itt mondja el, hamarosan elkészül az idősek otthonában 
a konyha. 
 
Dr. Z s í r o s Lászlóné intézményvezető a konyhaépítéssel kapcsolatosan 
tájékoztatásul elmondja, ha a munkálatok a tervek szerint folytatódnak, abban az 
esetben az új konyha márciusban üzemképes állapotban lesz, indulhat. 
 
V a d á s z i Béla polgármester elmondja továbbá, hogy az iskolában a konyha 
átalakításával kapcsolatos munkálatokat a tavaszi szünetre kell tervezni. 
 
K o l o s a i Tiborné nem tudja, hogy a villany üstöt érdemes lesz-e megjavítani. 
 
V a d á s z i Béla polgármester válaszában elmondja, meg fogják nézni, mit lehet az 
üsttel tenni. 
 
K o l o s a i Tiborné kérése, hogy ha az iskola konyháját átépítik, abban az esetben 
WC kialakítását is vegyék bele  a tervekbe. 
 
V a d á s z i Béla polgármester a felvetésre elmondja, kézmosók és WC egyaránt 
szerepel a tervek között, mivel több gyermek fogja igénybe venni az étkezdét. A 
tervezések során szakértő véleményét fogják kérni, hogy mit lehet és hová tervezni. 
Visszatérve a napirendhez, ha a nyersanyag normához nincs több hozzászólás, 
javaslat, abban az esetben javasolja a határozati javaslat elfogadását. Javaslatát 
szavazásra bocsátja. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 

Szendrőlád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
14/2013.(II. 15.) határozata 
 
Tárgy: 2013. évi nyersanyagnorma meghatározása 
 
Szendrőlád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
tárgyi előterjesztés alapján a 2013. évi élelmezési normákat ÁFA 
nélkül az alábbiak szerint állapítja meg 2013. március 1. napjától 
kezdődően: 
 
 
Napköziotthonos Óvoda: 200,-Ft 
      - ebből tízórai:   40,-Ft 
     ebéd:  120,-Ft 
 uzsonna:  40,-Ft 
 
Általános Iskola: 160,-Ft 
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      - ebből tízórai:   20,-Ft 
     ebéd: 110,-Ft 
 uzsonna:  30,-Ft 
 
Szociális és munkahelyi étkeztetés: 180,-Ft 
         - ebből ebéd: 180,-Ft 
 
Szent Kamill Idősek Otthona: 410,-Ft 
       - ebből  reggeli:   90,-Ft 
       ebéd: 180,-Ft 
   vacsora: 140,-Ft 
 
 

Felelős:     polgármester, jegyző 
                               Határidő: folyamatos 

 
 
 
 

II.  N A P I R E N D: 
 

A 2013. évi költségvetés tárgyalása 
Előadó: polgármester 

 
(Az előterjesztés és a hozzá kapcsolódó  rendelet tervezet a jegyzőkönyv mellékletét 

képezi 2./ sorszám alatt.) 
 
 

V a d á s z i Béla polgármester előterjeszti a következő napirendi pontot. 
Tájékoztatásul elmondja, a 2013. évi költségvetés tervezése során az évre vonatkozóan 
hiányt nem lehetett tervezni. 
 
Á d á m  Gyula alpolgármester kérdése, még akkor sem, ha mínusz van. 
 
V a d á s z i Béla polgármester a kérdésre válaszolva elmondja, az, az előző évet és azt 
a költségvetést érinti, idén már nem lehet mínusszal tervezni. 
 
 
Kolosai Tiborné elhagyja a képviselő-testületi ülést. 
 
 
M o l n á r Imréné gazdálkodási előadó elmondja, a kiküldött tervezetben 
módosításokra van szükség miután a Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása és 
ennek tekintetében a tervezett költségvetése is másként alakult, mint az, az előzetes 
tervekben szerepelt. A közös hivatalok tekintetében a költségvetés, illetve a 
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finanszírozás véglegesítésére május 1-től lehet számítani, ugyanis április 30-ig kell a 
hivatali létszámokat leadni. 
 
H o r n y á k n é  Szilasi Melinda aljegyző a közös hivatalok tekintetében elmondja, 4 
hónapig átmeneti gazdálkodás van lakosságszám arányosan az előző hivatali struktúra 
alapján, miután még nem minden településnek sikerült megoldania a csatlakozást, 
amire február 28-ig van lehetőségük, s azt követően, mint arról már több alkalommal 
is szó esett a Kormányhivatal általi kijelölés lesz a csatlakozásról. Ha a minden 
településre vonatkozóan megtörténnek a csatlakozások, illetve a közös hivatalok 
kialakítása, csak azt követően lesznek végleges számadatok a feladatfinanszírozás 
tekintetében.  
 
V a d á s z i Béla polgármester a költségvetés elfogadása előtt tájékoztatja továbbá a 
jelen lévőket arról, hogy az elmúlt évről még vannak áthúzódó pénzek, számlák, amik 
nem kerültek kifizetésre, de ezek leginkább a folyamatban lévő pályázatokat érintik.  
Ismerteti továbbá, hogy a civil szervezeteket az idén már nem lehet támogatni, ezért 
arra nincs is tervezve, valamint, miután nem kell olyan magas összeggel pótolni a 
szociális tűzifába ezért 1 millió forint lett az átmeneti segély összegére betervezve. Itt 
javasolja a szociális bizottságnak, hogy jobban figyeljenek arra, hogy a nehéz illetve 
krízis helyzetbe került lakosokat támogassák elsősorban és magasabb összegekkel, 
ugyanakkor, ha van olyan kérelem, ami nem igazán indokolt, abban az esetben inkább 
azt a kérelmet utasítsák el. Továbbá, ha az évvége felé még lesznek tartalékok, abban 
esetben lehet majd még ezt a keretet emelni.  
Itt javasolja az előző évek tapasztalatai alapján egy krízis keretet létrehozni, amiből a 
polgármester azonnali hatállyal tud a nehéz helyzetbe került lakosok részére - gondol 
itt például a hozzátartozó halála esetén a temetéssel kapcsolatos intézkedések, koszorú 
vásárlás biztosítására - azonnal a bizottság és a testület jóváhagyása nélkül bizonyos 
összeget a rászorultak részére kiadni, amit a későbbiekben az igénylő az ellátásából 
visszafizetne. 
 
L a k a t o s Gábor települési képviselő támogatja a krízis keret létrehozását és 
javasolja a keret összegét 200 000.-Ft-ban meghatározni. 

 
M o l n á r  Imréné gazdálkodási előadó szintén támogatja a kezdeményezést és 
javasolja az átmeneti segély összegét megosztani 200-800 e Ft-ban. 
 
V a d á s z i Béla polgármester javasolja az átmeneti segély összegét meghagyni 1 
millió forintban és pluszba elkülöníteni 200 e Ft-ot a krízis alapra. 
 
L a k a t o s Gábor települési képviselő továbbra is támogatja krízis alapot, de azzal a 
feltétellel, hogy a kiadott pénz visszafizetésre kerüljön és mellette, mindig legyen bent 
valamilyen összeg. „Forogjon a pénz.”  
 
H o r n y á k n é Szilasi Melinda aljegyző elmondja, a krízis helyzetre adott pénzt 
nem lehet visszafizettetni. 
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V a d á s z i Béla polgármester javasolja a kérelmezőket nyilatkoztatni, arra 
vonatkozóan, hogy a kapott összeget visszafizetik pl. a  szoc. segélyből. 
 
Dr. Z s í r o s Lászlóné intézményvezető véleménye szerint az egy főre adható 
összeget is limitálni kellene. 
 
H o r n y á k n é Szilasi Melinda aljegyző elmondja, meg kell határozni mire és 
milyen összeg adható. 
 
V a d á s z i Béla polgármester javasolja a céloknak a haláleset, temetéssel kapcsolatos 
kiadások, valamint az igazolással alátámasztott nagyobb műtéti beavatkozások esetén 
történő támogatásokat meghatározni. 
 
L a k a t o s Gábor települési képviselő elmondja, vannak családok, aki a hó végén 
éheznek, azokat is kellene támogatni. 
 
H o r n y á k n é Szilasi Melinda aljegyző a felvetésre válaszolva elmondja, az 
élelmiszerrel kapcsolatos támogatás az természetben nyújtott átmeneti segélynek 
számít és nem krízis helyzet, továbbá a halálesetre van, illetve kerül a temetési segély 
megállapításra. 
 
N o v á k  László Zsolt települési képviselő javaslata krízis helyzetnek megnevezni a 
nem várt, rendkívüli eseményt. 
 
H o r n y á k n é Szilasi Melinda aljegyző tájékoztatja a képviselő-testület tagjait arra 
vonatkozóan, hogy ezt az alapot és az ilyen irányú kifizetéseket rendeletben kell 
leszabályozni a jogszabály adta lehetőségek megvizsgálást követően. 
 
Dr. Z s í r o s Lászlóné intézményvezető a családok éhezésével kapcsolatosan 
elmondja, ebben az esetben a családsegítő szolgálat közreműködését kell kérni, 
életvezetési tanácsok és egyéb pl. vásárlási szokások rendezése tekintetében. 
 
V a d á s z i Béla polgármester az elhangzottak alapján javasolja felkérni a jegyzőt a 
rendelet tervezet elkészítésére. Javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 

Szendrőlád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
15/2013.(II. 15.) határozata 
 
Tárgy: Krízisalap létrehozása, rendelet tervezet elkészítése 
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Szendrőlád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete szóbeli 
előterjesztés alapján megtárgyalta és dönt arról, hogy a 2013. évi 
költségvetése terhére 200 000,- Ft /azaz kétszázezer forint/ összegű 
krízisalapot hoz létre.  
Az alapból a polgármester a krízis helyzetbe került családok részére a 
képviselő-testület és a Szociális, Egészségügyi, Kulturális és Sport 
Bizottság összehívása és döntése nélkül, egyéni elbírálás alapján 
támogatást nyújt.  
A támogatás összege a családok nyilatkozata alapján kamatmentesen 
visszafizetésre kerül. 
 
Krízis helyzetnek számít: hirtelen haláleset, előre nem látott nagyobb 
műtéti beavatkozás, rendkívüli előre nem látható esemény, amit a 
kérelmező anyagi helyzetére való tekintettel külső segítség nélkül nem 
tud megoldani. 
 
Fenti döntés alapján a képviselő-testület felkéri a jegyzőt a krízisalap 
létrehozásával kapcsolatos rendelet tervezet elkészítésére, valamint a 
gazdálkodási előadóval közösen a fenti összeg 2013. évi költségvetése 
történő beépítésére, a költségvetés átdolgozására.  
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: jegyző, gazdálkodási előadó 

 
 
 
L a k a t o s Gábor települési képviselő kérdése, ha nem lehet civil szervezetet 
támogatni, akkor mi lesz a sporttal és a polgárőrséggel. Kevés pénz, de mind két 
szervezetnek jó lenne. A sport esetében egy szezon 300 e Ft-ba kerül, arra kellene 
támogatást biztosítani valamilyen formában, mert kár lenne most abba hagyni ezt a 
tevékenységet, amikor kezd beindulni. 
 
V a d á s z i Béla polgármester javasolja a civil szervezetek rézére a pályázati 
lehetőségeket figyelni és onnan pénzt szerezni. A napirendhez visszatérve, ha több 
hozzászólás javaslat nincs, akkor az elhangzottak alapján javasolja elsőként a 
költségvetéshez készült beszámoló elfogadását. Javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 

Szendrőlád Község Önkormányzata Képviselő-
testületének  16/2013.(II. 15.) határozata 
 
Tárgy:   Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 
szöveges indoklása 
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Szendrőlád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2013. évi költségvetéséhez kapcsolódó 
szöveges indoklását e l f o g a d j a.  
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

 
 
V a d á s z i  Béla polgármester  javasolja, az önkormányzat 2013. évi költségvetési 
rendelet tervezetének elfogadását. Javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
rendeletet alkotja:  

 
 
 

SZENDRŐLÁD  KÖZSÉG  ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

3/2013. (II.18.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 

 

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény  23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2013. évi pénzügyi 
tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja. 

 

1. § A rendelet hatálya 

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, és az önkormányzat 
irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. 

 

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését: 

1 047 088 E Ft Költségvetési bevétellel 
1 047 088 E Ft Költségvetési kiadással 

0 E Ft 
 
Költségvetési 
egyenleggel 
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állapítja meg. 
 

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a 
költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá 
a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján 
határozza meg a képviselő-testület. 

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű 
bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. 

(4) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt 
előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami 
(államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek 
részletezik. 

 

3. § A költségvetés részletezése 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését részletesen a 
következők szerint állapítja meg: 

  

(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak 
beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg. 

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 
7. melléklet szerint részletezi. 

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az 
önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet 
szerint hagyja jóvá. 

(4) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, 
továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) 
létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési 
szervenként, feladatonként a 9., 10., 11.1, 11.2  mellékletek szerint határozza meg. 

 

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai 

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a 
könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a 
gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.  

(3) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 13. mellékletében foglalt adatlapon 
köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa 
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elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – negyedévente a 
negyedév utolsó hónapjának 25.-ei állapotnak megfelelően a negyedévet követő 
hónapot követő hó 5. napjáig az önkormányzat jegyzője részére köteles 
adatszolgáltatást teljesíteni. 

(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet 
esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. 

(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a 
Képviselő-testület gyakorolja. 

 

5. § Az előirányzatok módosítása 

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási 
előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.  

 

 (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és 
a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500 000,- Ft összeghatárig - 
mely esetenként a 100 000,-Ft összeghatárt nem haladhatja meg a polgármesterre 
átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti 
átcsoportosítás jogát fenntartja magának.  

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles 
beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az 
átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2013. december 31-ig 
gyakorolható. 

 

6. § A gazdálkodás szabályai 

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási 
előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel 
rendelkeznek. 

(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló 
személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek 
előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a 118/2012.(VII.18.) 
számú képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási 
megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik. 

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő 
és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott 
feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 
nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan 
működő költségvetési szerv érdekében használ fel. 

(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai 
megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő 
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és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított 
előirányzatok takarékos felhasználását. 

(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a 
működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó 
szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, 
illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a 
felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. 

(6) A közös önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi 
előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész 
nyilvántartást vezetni. 

 

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer 
keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és 
továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében 
az intézményvezető felelős. 

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról  megbízás útján gondoskodik. 
A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles 
gondoskodni. 

 

8. § Záró és vegyes rendelkezések 

(1) Ez a rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba. 

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti: az önkormányzat 2012. 
évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.15.) önkormányzati rendelet. 

 

 

 

 

Vadászi Béla       Hornyákné Szilasi Melinda 
   polgármester              aljegyző 
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Kihirdetési záradék: 
 
A rendelet kihirdetésre került: 2013. február 18. napján. 
 
 
Szendrőlád, 2013. február 18. 
 
 
 
                     Hornyákné Szilasi Melinda   
               aljegyző 
 
 
 
 
 
Novák László Zsolt települési képviselő távozik a képviselő-testületi ülésről, a 
képviselő testületi tagok száma 4 főre csökken a határozatképesség továbbra is fennáll. 
 
 
 
 

III.  N A P I R E N D: 
 

Beszámoló a működési célra átadott pénzeszközök felhasználásról 
Előadó: a támogatott szervezetek képviselői, gazdálkodási előadó 

 
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 3./ sorszám alatt.) 

 
 

V a d á s z i Béla polgármester ismeretei a képviselő-testülettel, hogy a napirendhez az 
írásos előterjesztést mindenki megkapta. A sport részéről nem került ugyan írásos 
anyag kiküldésre, de az elszámolás a pénzügy felé megtörtént, így a számlák itt és 
most megtekinthetőek.  A szóbeli beszámolóhoz átadja a szót Lakatos Gábor részére.  
 
L a k a t o s Gábor települési képviselő beszámolójában elmondja, 10 csapatból a 4. 
helyezést érte el csapata, ami eredménnyel nagyon elégedettek. A képviselő-testülettől 
210 e Ft összegű támogatást kaptak az elmúlt évben, mely összegből finanszírozták a 
nevezési és a bírói díjakat, továbbá az útiköltséget – 6 idegen és 4 helyi mérkőzésük 
volt – valamint a csapattagok részére üdítőt vásároltak. 
 
V a d á s z i Béla polgármester megköszöni a tájékoztatást. 
Ha a napirendhez nincs hozzászólás, akkor javasolja határozati javaslat elfogadását. 
Javaslatát szavazásra bocsátja. 
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

 
Szendrőlád Község Önkormányzata Képviselő-
testületének 17/2013.(II.15.) számú határozata 

 
 Tárgy:  Beszámoló elfogadása a működési célra átadott 

pénzeszközök felhasználásáról 
  
Szendrőlád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2012. évre működési célra átadott pénzeszközök 
felhasználásáról szóló beszámolókat  elfogadja. 
 
Felelős: polgármester 
Határid ő: folyamatos 

 
 
 
 
 

IV.  N A P I R E N D: 
 

2013. évi Közbeszerzési terv 
Előadó:  jegyző 

 
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 4./ sorszám alatt.) 

 
 

V a d á s z i Béla polgármester előterjeszti a következő napirendi pontot.  
 
H o r n y á k n é Szilasi Melinda aljegyző tájékoztatja a képviselő-testület tagjait arra 
vonatkozóan, hogy a közbeszerzési terv készítését, illetve elfogadását jogszabály írja 
elő. Ha évközben változás történik, abban az esetben lehetősége van a képviselő-
testületnek a terv módosítására. 
 
V a d á s z i Béla polgármester tekintettel arra, hogy a napirendi ponthoz hozzászólás 
nem hangzik el, javasolja a 2013. évi közbeszerzési terv jóváhagyását. Javaslatát 
szavazásra bocsátja. 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
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Szendrőlád Község Önkormányzata Képviselő-
testületének 18/2013.(II.15.) számú határozata 

 
Tárgy:   Szendrőlád Község Önkormányzata Képviselő-
testületének 2013. évi Közbeszerzési terve 

 
Szendrőlád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Szendrőlád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2013. évi Közbeszerzési tervét  e l f o g a d j a. 
 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a jóváhagyott 
közbeszerzési tervben szereplő adatok 2013. évi költségvetési 
rendelet tervezetébe történő beépítése iránt a szükséges 
intézkedést tegye meg. 

 
 /A közbeszerzési terv a határozat mellékletét képezi/ 
 

Felelős: polgármester, jegyző 
Határid ő: folyamatos 

 
 
 

1. melléklet a 18/2013.(II.15.) határozathoz 
 
 
 

SZENDRŐLÁD  KÖZSÉG  ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
 

2013. évi 
 

KÖZBESZERZÉSI TERVE 
 
Jóváhagyta: 
 
Szendrőlád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 18/2013.(II.15.) számú 
határozatával. 
 
 
A 2013. évi költségvetésben nem szereplő, de pályázati lehetőség esetén 
megvalósítandó beruházások: 
Építési beruházás: 
 

1. Belterületi utak rendbetétele    45.000 e Ft  
2. Ravatalozó tetőjavítása, kerítés építés  20.000 e Ft  
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3. Belterületi csapadékvíz elvezetés 320 millió Ft  
 
 
 
Folyamatban lévő pályázatok: 

 
 
2013. évre vonatkozóan nincs folyamatban közbeszerzést érintő pályázat. 

 
 
 

Folyamatban lévő közbeszerzési eljárás 
 
 

Időbeni ütemezés  
 

A közbeszerzés tárgya 

 
 

Irányadó 
eljárásren

d 

 
 

Közbeszerzés 
becsült értéke 

Az eljárás 
megindításá

nak 
/megrendelé

sének 
tervezett 
időpontja 

Szerződés 
teljesítésé

nek 
várható 

időpontja 

 
Építési beruházás 

 
„Árvízvédelmi beruházás 
Szendrőládon” – Depónia 

Tárgyalásos 
Közbeszerzé

si eljárás 

 
140 millió Ft 

2012. IV. 
negyedév 

2013. III. 
negyedév 

 
 
 
 
Szendrőlád, 2013. február 18. 
 
 
   
       Vadászi Béla                                                          Hornyákné Szilasi Melinda  
        polgármester                              aljegyző 
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V. N A P I R E N D: 
 

Belsőellenőrzési feladatellátásról döntéshozatal 
Előadó: polgármester 

 
 
V a d á s z i Béla polgármester a következő napirendi ponthoz tájékoztatásul 
elmondja, mint arról már több alkalommal is szó esett a belső ellenőrzés kötelező 
önkormányzati feladat, amit eddig a Kistérségi Hivatal ellátott. Miután az megszűnt 
más módot kell keresni a feladatlátásra. Ez ügyben két árajánlat érkezett az egyik 
Bartók Gábortól, aki bruttó 100 e Ft/ hó összegért látná el a feladatokat, külön árazva 
az eseti jellegű ellenőrzéseket. A másik ajánlat Réti-Nagy Lászlónétól érkezett, ő 4 
szervezeti egységre tett ajánlatot úgy, mint a közös hivatal, óvoda, Szent Kamill 
Idősek Otthona és az önkormányzat, amelyeket egységenként 15-15 e Ft/hó összeg 
ellenében látna el, ami összességében 60 e Ft-ot jelent havi szinten. 
 
H o r n y á k n é Szilasi Melinda aljegyző kérdése, a két nemzetiségi önkormányzat 
ellenőrzést is meg kell oldani, velük mi lesz. Azokat külön egységnek fogja számolni? 
 
V a d á s z i Béla polgármester úgy gondolja, mind két ajánlattevővel beszélni kell, 
hogy miután a nemzetiségi önkormányzatok esetében szinte semmi pénzmozgás nincs 
a teljes körű ellenőrzést, minden szervezeti egységre vonatkozóan, vagyis így már hat 
egység esetében, bruttó 60 e Ft/hó vállalják el a feladatellátást. Amelyik vállalkozó 
ezzel a módosítással elvállalja a belső ellenőrzési feladatok ellátását, azzal kell a 
szerződést kötni. 
 
H o r n y á k n é Szilasi Melinda aljegyző javaslata a közös hivatal alakító 
önkormányzatok tekintetében minden önkormányzat külön-külön kösse meg a saját 
szerződését, és azokat mindenki magának finanszírozza. 
 
Rövid egyeztetést követően a képviselő-testület a Réti-Nagy Lászlónéval történő 
szerződéskötés mellett dönt, amennyiben nevezett vállalja a 6 szervezeti egység 
ellenőrzését 60 eFt/hó összeg ellenében, valamint külön számlázva az eseti 
megbízásokat. 
 
V a d á s z i Béla polgármester a képviselő-testület által elhangzottakat összefoglalva 
javasolja a polgármester felhatalmazását a belső ellenőrzési feladatok ellátatása 
tekintetében Réti–Nagy Lászlónéval történő szerződés, módosításokkal történő 
aláírására. Feltétel a bruttó 60 e Ft/hó és a szerződés tervezetben leírt 4 szervezeti 
egység plusz a nemzetiségi önkormányzatok összesen 6 szervezeti egység, valamint 
külön az eseti ellenőrzések. Javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
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Szendrőlád Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
19/2013.(II.15.) számú határozata 
 
Tárgy:   Belső ellenőrzési feladat-ellátási szerződéskötés 

 
Szendrőlád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Képviselő-testület a határozat 1. melléklete szerinti, a belső 
ellenőrzési feladatok ellátására szóló feladat-ellátási szerződést 
jóváhagyja, azzal a módosítással, hogy a nemzetiségi 
önkormányzatok belső ellenőrzését is – azaz hat szervezeti 
egység -  magába foglalja a 60.000.- Ft/ hó megbízási díj.  

 

2. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti 
módosítással a szerződés aláírására.  

 

Határid ő:    azonnal 
Felelős:   polgármester 
 
 
 
 

VI.  N A P I R E N D: 
 

BHIM RAO Egyesület kérelmének elbírálása 
Előadó: polgármester 

 
 
V a d á s z i  Béla polgármester előterjeszti a következő napirendi pontot. 
Előterjesztésében tájékoztatja a jelen lévőket, hogy ugyan a BHIM RAO Egyesületnek 
ez nagyon fontos kérdés, amiben a testületnek azonnal döntenie kellett, ők mégis 
húzzák az időt, ugyanis részünkről a javított szerződéstervezet elkészül, azt elvitték, 
hogy a jogászuk megnézze, és mégis többszöri felkérés után csak tegnap délután 
küldték vissza, hogy miben nem értenek egyet.  
Felolvassa a módosított szerződés tervezet, valamint a BHIM RAO Egyesület által 
megküldött módosításokat. 
A felolvasást követően javasolja a polgármestert meghatalmazni a módosított 
megállapodás aláírására. Javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
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Szendrőlád Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
20/2013.(II.15.) számú határozata 
 

 Tárgy:  BHIM RAO Egyesülettel megállapodás aláírása önként 
vállalt önkormányzati feladatátadásról 

 
 Szendrőlád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megismerte a BHIM RAO Egyesület által megküldött 
megállapodást, valamint annak módosításait - az önként vállalt 
önkormányzati feladatátadásról - és azt a módosításokkal 
jóváhagyja.  

 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
aláírására.  

 
Határid ő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
 
 

VII.  N A P I R E N D: 
 

Egyebek 
 

V a d á s z i  Béla polgármester ismerteti a képviselő-testület tagjaival, hogy van a 
településnek közterület használatról szóló rendelete, amit javasolj a módosítani arra 
vonatkozóan, hogy a mozgóárusok az utcákon és a buszmegállóban ne árusíthassanak, 
ne pakolhassák ki árucikkeiket, mert azzal zavarják a közlekedést. Az árusok cikkeiket 
olyan terület tegyék ki, ahol nem zavarják a forgalmat, nem balesetveszélyesek. 
Menjenek inkább magánterületekre árusítani. Javasolja a jegyzőt felkérni a rendelet 
átdolgozására, illetve a módosításokkal a rendelet tervezet előkészítésére. Javaslatát 
szavazásra bocsátja. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 

Szendrőlád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
21/2013.(II.15.) számú határozata 
 
Tárgy:  Közterület használat szabályairól szóló rendelet 
módosítása 
 
Szendrőlád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a közterület használattal, valamint az utcai 
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árusítással kapcsolatosan felmerült problémákat és dönt arról, 
hogy felkéri a jegyzőt közterület használat szabályairól szóló 
rendelet átdolgozására, valamint a rendelet tervezet 
elkészítésére. 

Határidő; azonnal 
Felelős; jegyző 

Miután ehhez a napirendi ponthoz több hozzászólás nincs a polgármester a képviselő-
testületi ülést bezárja. 

K.m.f. 

Hornyákné Szilasi Melinda 
aljegyző 

jyuU 
jegyzőkönyv hitelesítő 

Lakatos Gábor 
települési képviselő 


