
1/2017.

Jegyzokonyv
Készült: Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 25-én

1700 órától megtartott nyilvános üléséről.

Határozatok és rendeletek

T a r t a I o m:

Oldalszám: 1-től — 23-ig

Tárgya:

Határozatok:
1/201 7.(I.25.)
2/201 7.(1.25.)

3/201 7.(I.25.)

4/201 7.(1.25.)

5/201 7.(I.25.)
6/201 7.(1.25.)

7/201 7.(I.25.)
8/201 7.(I.25.)
9/201 7.(I.25.)
10/201 7.(I.25.)
I 1/2017.(I.25.)
12/201 7.(1.25.)
13/2017.(I.25.)

Rendeletek:
1/2017. (1.27.)
2/201 7. (.3 0.)

Egerszalók község településszerkezeti tervének elfogadása
Faluház közművelődési és könyvtári feladatokról beszámoló elfogadása, könyvtári
tagdíj átvállalása
Gyógyvizek Völgye TDM Egyesület 2016. évi beszámoló, 2017. évi program és
pénzügyi terv elfogadása
Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft. 201 7.évi üzleti tervének
jóváhagyása
Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. fordulós megtárgyalása
Egerszalók Község Önkormányzata és az Egerszalóki Roma Nemzetiségi
Önkormányzat közötti Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata, módosítása
Napirendi pont tárgyalásának elhalasztása
Külterületi út és gépbeszerzés pályázat benyújtása és önerő vállalása
Polgármester 2017. évi szabadságtervének jóváhagyása
Polgármester i iletményének megállapítása
Polgármester költségtérítésének megállapítása
Alpolgármester Mötv. szerinti tiszteletd íja és kö Itségtérítése
Alpolgármester tényleges tiszteletdíjának összegéről döntés

Egerszalók község Helyi Építési Szabályzata
A települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 11/2014. (Xl.3.) önkormányzati
rendelet módosításáról

A jegyzőkönyvhöz mellékelve:

1 db meghívó
1 dbjelenléti ív
13db határozati javaslat
2 db rendelet tervezet
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Egerszalók Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 25-én, 17.00
órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

Az ülés helye:Községháza (Egerszalók, Sáfrány u. 7.)

Jelen vannak:

1. Varga István polgármester
2. dr. Tóth Katalin alpolgármester
3. Durakov János tanácsnok
4. Bányai András Gábor képviselő
5. dr. Tóth Attila képviselő
6. Semperger Józsefné képviselő

Távolmaradását bejelentette: Póczos Lászlóné képviselő

Je~yzőkönyvvezető: Bakuráné Papp Éva igazgatási ügyintéző

Napirendhez meghívott előadók. vend&ek: Tölgyesi Diána településtervező Poltrade Bt.
Mohácsi Katalin te lepü léstervező Poltrade Bt.
Bernáth Mihály megbízott települési főépítész
Csutak Anita Ovoda intézményvezető
Gyüre Mariann Faluház intézményvezető
Pintér Beáta TDM menedzser
Palcsó Péter ügyvezető
Baráth Zoltán könyvtáros
Suba Hajnal kulturális közfogla Ikoztatott

Lakossá2 részéről érdeklődő: I fő

Varga István polgármester köszönti a megjelent képviselőket, megállapítja a testület
határozatképességét. A polgármesterrel együtt 6 képviselő van jelen, Póczos Lászlóné képviselő
hiányzik.

A polgármester javaslatot tesz az ülésnapirendjére.

Varga István polgármester arra kéri a Képviselő-testületet, hogy az ülés napirendjére tett javaslatát
fogadják el.

Döntés:A képviselők a napirendi pontokra tett javaslatot 6 igen szavazattal (egyhangúlag)
elfogadták.

A polgármester jegyzőkönyv vezetőnek Bakuráné Papp Éva igazgatási ügyintézőt kéri fel.

Kéri a Képviselő-testületet, hogy a jegyzőkönyv vezetőjére tett javaslatát fogadják el.

Döntés: A testület a polgármesternek a jegyzőkönyvvezetőre tett javaslatát 6 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta.
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I. Napirendi pont:

Tájékoztató a polgármester két ülés között végzett tevékenységeiről

Előadó:Varga István polgármester

A napirendi pont megtárgyalása írásos anyag előterjesztése alapján történi, amely a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.

Varga István polgármester az előzetesen kiküldött tájékoztatójához az alábbi kiegészítéseket teszi:

201 6.december 14-tő I Karácsonyig folyamatosan

- Karácsonyi díszvilágítás felszerelése, igyekeztek úgy gondolkodni, hogy minden területen érezhető
legyen a karácsonyi hangulat. Vállalkozói közreműködéssel oldották meg a világítás felszerelését,
javítását.

- Öreghegyi közvilágítási hibák javításának intézése, hibaelbárítás koordinálása. Sajnos ez eléggé
összetett feladat.

December 30-án Norvég pályázat — szociális épület műszaki átadása megtörtént. Komoly és gyors,
ütemes munkát végzetek. Az időjárási viszontagságok ellenére befejezték a tervek szerinti munkát.

2017. január 2-tól egész héten folyamatosan

- A szilveszteri Ünnepi szemetek eltakarítását végezték-.

- Szociális tűzifa kiszállítás koordinálása (95 m3- 95 m3/család). Korábban megkezdték a kiszállítást,
mivel az előrejelzés később rossz időjárási viszonyokat, havat jelzett.

Január 2461 - heti közmunkaprogram elindítása: szilveszteri tűzijáték maradványainak eltakarítása,

útszéli bozótirtás, patakmeder tisztítás elindítása történt.

Január 5-én a temető előtti terület megvásárlása miatt egyeztetés a tulajdonossal, szerződés

előkészítése megtörtént. Kevés a parkolóbely, a temető parkolóhelyeinek bővítése szükséges.

Január 6-án az Egerszalóki Turizmus Egyesület évzáró bankettje, rendezvények megbeszélése.

Január 10-én a Support Kft képviselőjével egyeztetés az Út megvásárlásáról, szerződés előkészítés
miatt. Az Öregbegyi útszakaszok és a pályázatukhoz a tulajdoni viszonyok rendezése vált szükségessé.

Ugyanezen a napon egyeztetés külterületi Út pályázattal kapcsolatban. Komoly pályázati lehetőségek
állnak előttük, a kiírásnak meg kell felelniük. Most a Kohári Pincészet felé vezető Út összekötése,
kiépítése történne a Szólát felé vezető úttal.

Január 12-éna tájház pályázattal kapcsolatos pályázati egyeztetés.

Szintén ezen a napon a települési őr jelzése nyomán rendőrségi feljelentés történt, Sá&ány kerti
lopások miatt.

Január 13-án az 56-os emlékmű villamos tervezőjével egyeztetés világításról. Az emlékmű elkészül,
tavasszal a világítás kiépítése is megtörténik.
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Rendkívüli időjárás- hétvégi havazás. Több helyi vállalkozó bevonásával végezték el a feladatokat.

Január 13-tól január 17-ig folyamatosan

A hó eltakarítás, eltúrás - és szállítás koordinálása belterületi utak, intézményi parkolók, központi
parkoló, sportpálya parkoló, legnagyobb szálláshelyek parkolói, Öreghegyi utak, Kristálydomb stb. -

helyi vállalkozók bevonásával

Január 16-tól január 18-ig költségvetési tervszámok egyeztetése, 2017. évi beruházási- felújítási
feladatok számbavétele, fejlesztési terv elkészítése.

Január 18-án egy 1 8 személyes autóbusz megrendelése, a Sport egyesület TAO támogatásából.

Január 20-án a Support Kft. képviselőivel az adás-vételi szerződés aláírásra került.

Január 24-én Bencze Zsolttal (temető előtti ingatlan vásárlás) adás-vételi szerződés aláírása.

Ugyanaznap egyeztetés a főtér pályázatírókkal, projektmenedzserrel, tervezőkkel. Február hónapban
várható, hogy az események felgyorsulnak, bízik abban, hogy pályázatuk sikerrel jár.

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés és hozzászólás nem érkezett, ezért Varga István
polgármester a megtett kiegészítésekkel kéri beszámolójának elfogadását.

Döntés:A Képviselő-testület 6 igen szavazattal (egyhangúlag) a polgármester tájékoztatóját
elfogadja.

II. Napirendi pont:

Helyi Építési Szabályzat és településrendezési tervek elfogadása

Előadó: polgármester

A napirendi pout n~egtárgyalása előzetesen kiküldött előterjesztés, térképi munkarészek és
önkormányzati rendelet tervezet alapján történt, amelyet a képviselők elektronikus Úton megkaptak.
A Szabályozási terv leírása és térképe, az Új HÉSZ (ÖR) a jegyzőkönyv niellékletét képezi.

Varga István polgármester köszönti a napirend előadóit, Tölgyesi Diána és Mohácsi Katalin település
tervezőket, valamint Bernáth Mihály megbízott települési főépítészt, akinek átadja a szót.

Bernáth Mihály köszönti a képviselőket. A telepü lésfej lesztési dokumentumokat már 2014-201 5-ben
elkészítették, amelyet a képviselőtestület elfogadott. Jogszabályi kötelezettség a terv időszakos
felülvizsgálata, különös tekintettel a gyógyhely pályázattal kapcsolatos várható változásokra,
konzekvenciáira. Az építési törvény rögzíti, hogy milyen rend szerint kell ezt a folyamatot
lebonyolítani, a vége az önkormányzati rendelet megalkotása lesz. Egyeztetési és véleményezési
hosszadalmas szakaszon megy keresztül a tervezet. Ennek érdekében tavalyi év során az eljárás
megindításáról döntött a testület, megkeresték az érintett államigazgatási szerveket, szomszédos
önkormányzatokat, a felhívásra beérkeztek a vélemények, állásfoglalások- erre 30 nap állt
rendelkezésre. A szakmai jelrendszer változásai megjelennek az új terven, elkészültek a térképek
digitális változatban is. Súlyozások, összegzések történtek, elkészült a felülvizsgálat tervezete. A
véleményezési anyagot többször is elemezték, egyeztették, majd az államigazgatási szervek részére
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rnegküldésre került. Egy egyeztető tárgyalás keretében a kifogásokat megbeszélték, ennek
megfelelően korrigálásra került a terv’ A véleményezési eljárást a képviselőtestület decemberben
lezárta’ Ezt követően, mintegy záró kontroliként az Állami Főépítésznek ezt meg kellett küldeni, aki
kifogást nem emelt ‚ elfogadásra javasolta a településrendezési tervet, valamint Helyi Építési
Szabályzatot’ Most történhet meg a végső elfogadás’ A településszerkezeti tervet, valamint a Helyi
Építési Szabályzatot külön-külön kell elfogadni. A Helyi Építési Szabályzat elfogadásához rendelet
megalkotása szükséges’ 30 nap múlva léphet leghamarabb hatályba, ezt követően az építésügyi
hatóság ezt a szabályt fogja alkalmazni az építéshatósági hatóságnál indult Új eljárások során’

A polgármester felkéri a településtervezőket, hogy ismertessék a változásokat a kivetítőn’

Tölgyesi Diána előadja, hogy a tervezés egyik fő szempontja az volt, bogy a korábbi paramétereit a
tervnek, illetve a szerzett jogokat maximálisan figyelembe vegyék és megtartsák, a jogszabályi
változásokat pedig megtegyék’ Erdőt kellett kijelölniük, valamint kisebb szerkezeti, övezeti besorolás
változtatások történtek’ Amennyiben van kérdés szívesen belemegy a részletekbe is’

A napirenddel ktpcsolatban a képviselők hozzászólást, kérdést nem tettek, ezért Varga István
polgármester javasolja, bogy a település szerkezeti terv elfogadása esetén kézfelnyújtással
szavazzanak.

Döntés: A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
településrendezési terv elfogadásáról határozattal döntött.

Egerszalók Község Önkormányzat Képviselő-testületének
l/2017.(I,25.) határozata:

Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és
elfogadta a telepü lésrendezési eszközök módosításához kapcsolódóan
Egerszalók község településszerkezeti tervét a mellékelt leírásban
foglaltak szerint’ Ezzel egyidejűleg a község 30/2001’ (lx’ 12.)
határozattal elfogadott településszerkezeti terve hatályát veszti’

Jelen határozat mellékletét képezi, Egerszalók Településszerkezeti Terv
leírása (tervszárn: IJLD/02/201 6) és annak 1’ sz. melléklete a Szerkezeti
terv’

Határidő: azonnal
Felelős: településfejlesztési üi’

A Varga István megkéri a képviselőket, hogy a megtett kiegészítésekkel, a Helyi Építési
Szabályzat elfogadásáról kézfelnyújtással szavazzanak.

Döntés: A Képviselő-testület 6 igen szavazattal (egyhangúlag) a Helyi Építési Szabályzatot
elfogadja, melynek hatályba lépése 2017. március 1-je. A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.

Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő.testületének

1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelete

Egerszalók Község Helyi Építési Szabólyzatáról
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III. Napirendi pont:

Tájékoztató a Faluház/IKSZT 2016. évi közművelődési programjainak végrehajtásáról,
könyvtári beszámoló, a Faluház/IKSZT 2017. évi program és pénzügyi terve

Előadó :Gyüre Marianna Faluház vezető

Gyüre Mariann a képviselők részére kiadott írásos tájékoztató anyag, valamint prezentáció alapján
kivetítő segítségével ismerteti az előző évi programok végrehajtását.

Elmondja, hogy Fő céljuk, hogy az itt élő és idelátogató emberek egyaránt érezzék a kialakított helyi
társadalmi és gazdasági lehetőségeket, valamint élvezzék programjaikat. Az önkormányzat és a
Herman Ottó Intézet által elfogadott éves munkaterv alapján végezték munkájukat. Jó pénzügyi
helyzetben, fenntartói támogatással, költségvetési biztonságban végezhette a Faluház szakmai
tevékenységét, amelyhez a pályázatok is jelentős támaszt biztosítottak. Jellemzően a civil szervezetek
maguk tervezik hagyományos rendezvényeiket, a Faluház dolgozói pedig felkarolják, a háttérből
segítik ezeket a közösségi eseményeket.
A prezentáció képei a 2016-ban megvalósult programokat tartalmazzák:
Januárban az Egyházközség kegyeleti megemlékezése, Galambkiállítás, a Magyar Kultúra Napja
alkalmából a Rel li-borozóban tartottak ünnepséget.

A Kultúrházak éjjel-nappal Országos rendezvénysorozat keretén belül farsangi játszóházakat
szerveztek. A Sáfrány-kertben növény és vetőmag börze, szőlő- és gyümölcsfa oltást, metszést
tanulhattak az érdeklődők. Ezután a Kaptárkő Pincészetben jótékonysági óvoda bált rendeztek. A
Boros-Toros rendezvényükön hatalmas létszámú vendég érkezett, a Turizmus Egyesület és a
Nyugdíjaskiub erején felül dolgozott. A rendezvényen részt vett Jakab István, az országgyűlés
alelnöke is. Március közepén TDM futóversenye, a Hal-Bor Blues Fesztivál a Vidám Harcsánál
színvonalas előadókkal fellépőkkel került megrendezésre.

Március 1 5-ei ünnepség, majd a Költészet napja, ezt követően pedig Gábor-Kútjának avatása.

Húsvét a Faluház udvarán, az eső miatt a faluházban folytatódtak a programok.

Kórusok majálisa a Barlagházaknál, május elsején májusfa állítás. Május 6-án a Bródy Sándor
Megyei Könyvtár támogatásával Lackfi János és Gryllus Dániel fellépésére került sor. Nagyon jól
sikerült a Pünkösdi Tor-Túra, az Egerszalóki Turizmus Iroda szervezésével a TDM udvaron került sor
a központi programokra. A Gyermeknap alkalmából játékokkal várták a gyerekeket, majd a Tücsök
zenék programsorozat különböző helyszíneket szórakoztatta a vendégeket, és a helyi lakosokat.

Ezt követte a Múzeumok éjszakája, levendulaszüret a Kristály dombon, valamint ezzel párhuzamosan
a St.Andrea szőlőbirtokon a Nap-Bor ünnep. Három tábort is szerveztek, nyáron alacsony
költségvetéssel a Gyógyforrás Kft. támogatásával, a másik két tábor (nyáron, ősszel) I 00%-os
finanszírozással, Erzsébet-táborok pályázat keretében valósult meg.

Augusztus 20-ai színvonalas megemlékezés a Páston, majd kenyérsütés. Ezt követte a Falunap,
amelyen kitüntetések is átadásra kerültek. Leszűrték mind a pozitív mind a negatív tapasztalatok
tanulságait.
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Ősszel a Vidám Harcsa Lecsófőző fesztivál, a sütős programok népszerűségét tapasztalva a
barlanglakásoknál több alkalommal kemencés sütéseket szerveztek. Őszi játszóházakat szerveztek
kisebbeknek, nagyobbaknak egyaránt, a könyvtárban is. A Horizont Iskola interaktív programja.

Október 23-ai megemlékezés az Új emlékműnél. Idősek napján színvonalas, tartalmas rendezvény,
majd Irodalmi kávéház. 40 éves évfordulóját ünnepelte a Rozmaring hagyományőrző népdalkör.
Márton napi sütés-főzés a barlangházaknál, aztán Bor-Korcsolya Napok a Turisztikai Iroda
szervezésében.

Szakmai napokra, felnőtt képzésekre is sor került. A Téli ünnepek alkalmából adventi játszóházak,
adventi vásár, Mikulás-hintó, év végén színházlátogatás.

Fontosnak tartja a hagyományok megőrzését, de a fejlődésre is nyitottnak kell lenniük. Több esetben
segítettek önéletrajzok, motivációs levelek megírásában is. A közfoglalkoztatottak is jelentős
mértékben segítették éves munkájukat. Köszöni az önkormányzat támogatását, segítségét, a jövő évi
programtervet táblázatos formában mellékeli. A könyvtári tevékenységről Baráth Zoltán és Suba
Hajnal kulturális közfoglalkoztatott ad tájékoztatást.

Baráth Zoltán könyvtáros átengedi a tájékoztatást Suba Hajnal kulturális közfoglalkoztatott részére,
aki az elmúlt évben rengeteget segített a könyvtári munkában. Egy hétig lesz még a körükben,
véleménye szerint munkájának méltó lezárása lehetne, ha ezt a beszámolót ő tarthatná meg.

Suba Hajnal ismerteti, hogy az egerszalóki könyvtár egyrészt a Faluház közösségi tere, másrészt a
megyei könyvtár része. A könyvtári állomány jelenleg 3023 db, ennek elhelyezésére nagyon kicsi
helyiség áll rendelkezésre. Az állomány bővítésére így csekély lehetőségük van. 144 db könyvet
vásároltak saját beszerzéssel, 15.000 Ft értékben pedig pályázati úton gyarapították állományukat. A
megyei könyvtár szintén biztosított részükre könyveket, folyóiratokat. A mozgókönyvtárnak
köszönhetően rengeteg könyv és folyóirat fordult meg a könyvtárban.

Célszerű lenne egy modern folyóirat tartó állványt beszerezni, ez kitűnő könyvtári csalogató, hívogató
lenne. Jelenleg 142 olvasója van a könyvtárnak. Folytatták az integrált könyvtári rendszer kiépítését
folytatták, online elérhető a könyvtár teljes állománya. A megyei könyvtár a működésére tagdíjat
vezetett be, ennek összege 100 és 200 Ft, 16 év alattiak és 70 év felettiek részére ingyenes. A tavalyi
évben ez mindössze 11.700 Ft összegű lett volna, javasolja ennek átvállalását az önkormányzat
részéről. Tájékoztatásul elmondja, hogy az elmúlt évben 373 fő kölcsönzött 586 könyvet. Folyamatos
szolgáltatás a helyben zajló játék, sokat dolgoznak az olvasás népszerűsítésén. Összességében egy
nagyon jól működő könyvtár működik Egerszalókon.

Végül megköszöni, hogy itt lehetett, nagyon jól érezte magát, sokat tanult, kíván a településen további
jó eredményeket.

Varga István polgármester köszöni a tartalmas, részletes beszámolókat. Azt gondolja, hogy nagyon
kellenek a helyi emberek a rendezvényeikre, meg kell mozdítani őket, szükséges a nagyobb
tájékoztatás, várja a résztvevőket, szállásadókat, lakosaikat.

Dr. Tóth Katalin alpolgármester külön köszönetét fejezi ki, hogy már harmadik éve a Református
Egyház az IKSZT épületében tarthatja az összejöveteleit, istentiszteletét.

Bányai András Gábor képviselő csodálva figyelte a rendkívül sok programról szóló tájékoztatást.
Szeretné, hogy ilyenkor csak a Faluház által szervezett programok kerüljenek bemutatásra. Köszöni a
gyermektáborokat, hiszen a gyermekek közösségének építése a jövő. Örömét fejezi ki azzal
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kapcsolatban, hogy sikerült Újra elindítani a társastánc csapatot. Kéri, bogy ez mindenképp folytassák,
ha lehetséges, akkor próbálják meg azon gyermekeket is bevonzani, akik nem a táncban, hanem
esetleg más területen tehetségesek, próbálják újraindítani a zeneoktatást. A programok előtt megfelelő
tájékoztatást szeretne, ezért is örül az online média erősödésének. A reklám és marketing erősödése
fontos a jövőben, erősödik a Facebook, ennek is örül. Szorgalmazza az eseményekről készült képek
megosztását. Az online médiának pont az a lényege, hogy a képek, azonnal jelenjenek meg, iie egy
hónappal később. Javasolná a nagyterem kettéválasztását, ezáltal sokkal több programot lehetne
szervezni.

Gyüre Mariann elmondja, hogy minden délután foglalt hétfőtől vasárnapig, ezért valóban fontos
lenne, hogy több helyiségük lehessen. Minden évben készül egy részletes jelentés, ahol az IKSZT
programjai külön is szerepelnek. Ezt most márciusig kell elkészíteniük. Hangsúlyozza, hogy nehéz a
programokat teljesen szétválasztani.

Varga István polgármester megkéri a képviselőket, bogy a Faluház/IKSZT 2017.évi
programtervének~, valamint pénzügyi tervének elfogadásáról szavazzanak a könyvtári tagdíj
átvállalásának kiegészítésével.

Döntés: A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Faluház
2017.évi programtervének és pénzügyi tervének elfogadásáról határozattal döntött.

Egerszalók Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017.(I.25.) határozata:

Egerszalók Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
2016. évi közművelődési és könyvtári feladatok végrehajtásáról szóló
beszámolót, a 201 7. évi közművelődés programtervet és pénzügyi tervet.
A Képviselő-testület a 2016. évi könyvtári és közművelődési munkát
eredményesnek minősíti és a 2016. évi beszámolót valamint a 2017. évre
elkészített közművelődési program és pénzügyi tervet az előterjesztés
szerint, a jegyzőkönyvhöz csatolt formában elfogadja.

A Képviselő-testület úgy döntött, bogy a 2017. január 01. napjától
esedékes könyvtári beiratkozási díjak fizetését átvállalja, a testület
felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos Kiegészítő
Megállapodás aláírására a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár
képviselőjével, továbbá a Képviselő-testülete kötelezettséget vállal, hogy
számla ellenében a beiratkozási díjat átutalja a Bródy Sándor Megyei és
Városi Könyvtár részére.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, gazdálkodási ü i.
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IV. NaDirendi nont:

Tájékoztató az Egerszalók- Demjén- Egerszólát Gyógyvizek Völgye TDM Egyesület 2016. évi
tevékenységéről, az Egyesület 2017. évi program és pénzügyi terve

Előadó: Gyüre Marianna egyesület elnöke
Pintér Beáta TDM menedzser

A napirendi pont tárgyalása írásos előterjesztés alapját, történt, amelyet a képviseló’k megkaptak, a
jegyzőkönyv mellékletét képezi, az előadás Prnver Point vetítéssel történt.

A polgármester felkéri Pintér Beáta TDM menedzsert a beszámoló ismertetésére.

Pintér Beáta elmondja, bogy egy évvel ezelőtt január I 4-től végzi itt feladatait Egerszalókon.
Személyes céljául azt tűzte ki, hogy 11 hónap alatt legalább ugyanazt az eredményt fel tudja mutatni,
mint az elődje. Nagyon mozgalmas, kalandos volt az év, számos tennivalóval. Nagyon boldog és
elégedett embernek vallja magát, hiszen a számok azt mutatják, hogy célkitűzését teljesíteni tudta.
Megköszöni továbbá az egerszalóki lakosoknak, bogy befogadták, elfogadták. Az írásos tájékoztató
anyagot a képviselők megkapták. Ennek rövid tartalmát prezentáció keretében foglalja össze. A TDM
három település tagjaiból tevődik össze. Fő tevékenységi körük a marketing, négy fő főállású
munkatárssal. Az Egerszalókon eltöltött vendégéjszakák száma 2016. évben januártól novemberig
226.624 éj volt, az előző évhez képest ez szintén emelkedést mutat.

A 2016.évi programokat, eseményeket a jegyzőkönyvhöz csatolt beszámoló szerint ismerteti a
képviselőkkel.

A polgármester köszöni a széleskörű tájékoztatást, kéri, bogy a képviselők tegyék meg
észrevételeiket, kérdéseiket. Megjegyzi még, bogy a településen lévő szállásadók, vendéglátóhelyek
nagyon várják, bogy felkarolják őket, így minél több vendég érkezzen Egerszalókra.

Bányai András Gábor köszöni a turizmusfejlesztés érdekében a községükben végzett munkát. Látja,
bogy valóban magas színvonalú, szakmai munka folyik, amely a falu érdekeit szolgálja. Észrevételezi,
bogy a tücsök-zenék programsorozat szerkezete megváltozott, szeretné, ha a rendezvény helyileg
inkább a korábbi évekhez hasonlóan, a turisztikai iroda udvarán lenne megtartva. Megjegyzi, hogy
tisztában van azzal, bogy a munkaidő kényes témakör, de főleg a hétvégén, péntektől vasárnapig van
igény a nyitva tartásra. Ezt javasolja átgondolni. Szeretné, ha azon gondolkodnának, hogyan tudnák a
településre érkező turistákat a falusi rendezvényre vonzani, a turisztikai rendezvényekre pedig a
lakosságot vonzani. Kérése, bogy a TDM bevételeinek megoszlását a lakosaik is megismerhetnék.

Pintér Beáta elmondja, bogy az udvar burkolásának időtartama bizonytalan volt, idén ezért is nem ott
került megrendezésre a Tücsök Zenék. Hangsúlyozza továbbá, bogy az a feladatuk, hogy az ideérkező
turisták részére adjanak élményeket, ők pedig kifejezetten pozitívan nyilatkoztak arról, hogy
kihelyezve, különböző helyszíneken került sor a Tücsök Zenék rendezvényeire. Sajnos a kisebb
programokat az idei költségvetésből le kell redukálni, elképzelhető, bogy ebben az évben nem is
tudják majd megtartani ezt a programsorozatot.
A nyitva tartással, munkaidejükkel kapcsolatban azt válaszolja, hogy szombaton mindig nyitva
vannak, egyik alkalmazottjuk pedig hétvégéken is a barlanglakásoknál dolgozik.
A szállóvendégek bevonzása kapcsán bízik abban, bogy az elektromos turistabusszal tudnak változást
elérni. Kétféle járaton gondolkodnak, egyrészt falubejáró vonalat dolgoznak ki, valamint egy
fürdőjáratot, amely a sódombhoz viszi ki a vendégeket és vissza, meghatározott időpontokban. A nagy

9



1/2017.

szállodákba érkező vendégek leginkább online foglalnak, céljuk, hogy ezeken a portálokon keresztül a
TDM-re is könnyen rátaláljanak.

A TDM összbevételéből 63-64%-ot finanszíroz Egerszalók Önkormányzata. Egerszalók
idegenforgalmi adóbevételének 20%-a a TDM-hez kerül.

Bányai András Gábor szerint 2017-ben egy jelentős turisztikai lépés előtt áll Egerszalók, ez a
Sá&ány-kert beruházás. Bízik abban, hogy ez a vendégeket még inkább idevonzza, kéri, hogy ennek
marketingjében aktívan vegyenek részt. A Sáfrány-kert megközelítésében is szükséges közreműködni,
lehet, hogy nem pont szállóvendégek szállítását jelenti ez, de ettől függetlenül látogatókról
beszélhetnek.

A képviselők a napirenddel kapcsolatban több kérdést, hozzászólást nem tettek, ezért a
polgármester kéri, bogy a TDM 2016. évi beszámolójának elfogadásáról, valamint a 2017. évi
terveiről kézfelnyújtással szavazzanak.

Döntés: A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
Gyógyvizek-Völgye TDM Egyesület 2016.évi beszámolójának, valamint 2017.évi terveinek
elfogadásáról határozattal döntött.

Egerszalók Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2017.(I.25.) határozata:

Egerszalók Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
Egerszalók- Demjén- Egerszólát Gyógyvizek Völgye TDM Egyesület
2016. évi szakmai beszámolóját, 2017. évi program- és pénzügyi tervét,
mely a működési támogatás előkészítéséhez szükséges. A képviselő
testület az Egyesület tájékoztatóját és 2017. évi tervét az előteijesztés
szerint, a jegyzőkönyvhöz csatolt formában elfogadja.

Határidő: folyamatos 2017.12.31-ig
Felelős: polgármester, TDM elnök és manager

V. Napirendi Dont:

A Gyógyforrás Kft 2017. évi üzleti terve

Előadó:Palcsó Péter ügyvezető

A napirendi pont tárgyalása írásos előterjesztés alapján történt, anielyet a képviseló’k a meghívóval
együtt megkaptak, és a jegyzőkönyv mellékietét képezi.

A polgármester köszönti Palcsó Péter ügyvezetőt, kéri, hogy az írásos anyaghoz a kiegészítését tegye
meg.

Palcsó Péter ügyvezető tájékoztatja a képviselőket arról, hogy az üzleti tervet a Felügyelő Bizottság
megtárgyalta, elfogadta. 16 éve működik a Gyógyforrás Kf~., 2001. novemberben hozta létre
Egerszalók és Eger Önkormányzata két fő célkitűzéssel, hogy rendezett körülmények között, rendezett
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tu lajdonjogi viszonyokkal és vízjogi engedélyekkel, jó műszaki feltételekkel szo Igáltassanak vizet a
majdani befektetők részére. Másik cél a sódomb fejlesztése, védelme volt. 2005-2006 környékén a
feladatok köre kibővült, ekkor a cég már eredményt is produkált, amely alapján osztalékot tudtak
fizetni a tulajdonosoknak. A tendencia, ez alapján pedig a kifizethető osztalék mértéke évről évre
növekedett. Az elmúlt 3-4 évben közérdekű közösségi célt szolgáló feladatok támogatását is vállalja a
cégük, illetve ilyen költségeket is átvállalnak. Az idei üzleti terv ezek fényében és előtérbe
helyezésével készült el.

Varga István polgármester összefoglalva elmondja, bogy az árbevétel rendben van, fegyelmezett
gazdálkodás folyik a Gyógyforrás Kft-nél, ezért a cég az osztalék összegének köszönhetően sok
támogatást nyújthat a településük számára.

Palcsó Péter ügyvezető közli, hogy az idei üzleti terv összefUgg azzal, bogy az elmúlt évben mi
történt. Ezen számokat majd a beszámoló készítéskor fogja részletesen ismertetni. Várhatóan
Egerszalók 50 millió Ft körüli osztalékban tud részesülni. Megjegyzi, bogy a civil szervezetek részére
idén is szeretne támogatást nyújtani, a képviselő-testület döntését követően egyeztetni fog a
polgármesterrel, ez alapján fogják együtt eldönteni, bogy ki és milyen összegű támogatást kaphat.

A polgármester kérte az ügyvezetőt, hogy amennyiben lehetséges, úgy társasági adójából támogassa a
helyi Sport Egyesületet, illetve egyeztettek arról is, bogy esetleg a jelenlegi Dacia autót lecserélnék
egy 9 személyes mikrobuszra, amelyet - igény esetén- a hétvégéken a település rendelkezésére
bocsátana.

Bányai András Gábor képviselő ismerteti, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a 2017. évi üzleti
tervet és elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek.

Dr. Tóth Attila képviselő a Felügyelő Bizottság tagjaként elmondja, hogy megtárgyalták a tervet
elfogadásra javasolták. Stabil gazdálkodású szervezet, egyre több osztalékot tud biztosítani.

Palcsó Péter hangsúlyozza, hogy ez mindazok érdeme az eredmény, akik együtt, jól közreműködve
dolgoznak.

A képviselők a napirendi ponttal kapcsolatban több észrevételt nem tettek, ezért Varga István
megkéri a képviselőket, hogy az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető Kft. 2017.évi üzleti
tervnek elfogadásáról szavazzanak.

Döntés: A Képviselő-testület 6 igen szavazattal (egyhangúlag) az Egerszalóki Gyógyforrást
Üzemeltető Kft. 2017.évi üzleti tervének elfogadásáról határozattal döntött.

Egerszaló k Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2017.(I.25.) határozata:

Egersza lók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az
Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető Kft. 2017. évi üzleti tervét, melyet

112.000 ezer Ft bevétellel,
61.200 ezer Ft kiadással,
50.850 ezer Ft adózás előtti eredménnyel elfogad.
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A Képviselő-testület a 2017. évi vízszolgáltatásért fizetendő díjat 112.000
ezer Ft+ ÁFA összegben határozza meg és elfogadta az ezt tartalmazó
vízszolgáltatási szerződés módosítását és kiegészítést a hozzá tartozó
fizetési ütemezéssel együtt.

Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
Polgármestert. hogy a társaság taggyűlésén a fenti határozatoknak
megfelelő döntéseket képviselje.

Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint

Varga István polgármester a napirendi pont lezárása után szünetet rendelt cl, mivel még a tervezett
napireizdek felénél járizak és már több mint két órája tárgyalnak. A szünet 1 9.20-1 9.35 óra között
tartott, ezt követően a testület változatlan létszámmal, 6 fó’ jelenlétével, 1 fő hiányzásával,
határozatképesel; folytatta az ülést.

VI. Napirendi pont:

Az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetési tervének I. fordulós tárgyalása

Előadó: polgármester

A napirend nzegtárgyalása előzetes előterjesztés alapjáiz történt, amelyet a képviselők elektronikus
útoiz megkaptak és a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Varga István elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottsággal hosszasan, részletesen tárgyalták a pénzügyi

tervet. A kiküldött anyagot a képviselők megkapták, néhány dolgot ki szeretne emelni. 2016.
december 31-én a záró pénzállomány: 50 millió Ft volt a lekötött betét, valamint 104 millió Ft
pénzkészlet. Ennek egy része pályázati célra megérkezett célhoz kötött pénzeszköz.

A központi irányítószervi támogatás sajnos 2017. évben csökkenni fog, minél jobban teljesít az
önkormányzat, annál kevesebb összeget kaphatnak az állami kasszából. Várhatóan 16 millió Ft-tal
kapnak kevesebbet, az önkormányzat összes központi költségvetési támogatása 127.646.285 Ft, ez
2016.évben 144.048.000 Ft volt. Az önkormányzati Közös Hivatal működésének támogatása a
beszámítás után 36.777.400 Ft lesz, az üdülőhelyi feladatok támogatása pedig 56.788.056 Ft lesz.
Kapnak még támogatást az óvodai neveléshez, szociális feladatokhoz, étkeztetéshez,
közművelődéshez.

Településükön nagyon jelentős részt vesz ki a működtetés, intézményeik fenntartási költségei,
dolgozóik, alkalmazottaik bére, az óvoda fenntartása, ehhez kapcsolódik ettől az évtől a konyhai rész
is. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak ellátása,
kulturális, közművelődési feladatok támogatása. Adóbevételeiket illetően iparűzési adóból 85 millió
Ft, idegenforgalmi adóból 84 millió Ft, gépjárműadóból 8 millió Ft bevéetelt terveztek az idei
költségvetésben, az előző évi adatokat figyelembe véve.
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Az idegenforgalmi adónál az állami támogatási rész csökken, ez mintegy 10 millió Ft összegű bevétel
kiesést jelent önkormányzatuknak. Éppen ezért fogadta el a képviselő-testület 201 6.év végén az
idegenforgalmi adó emelését, amelyet természetesen alapos egyeztetések előztek meg.

Különböző támogatási formákat építettek be idén is költségvetésükbe, így a szociális juttatások
összege éves szinten 14.900.000 Ft. A minimálbér a közalkalmazottak esetében megemelkedett, a
hivatalnál állami, központi béremelés sajnos nem történt, csupán a polgármester bérét emelték. A
támogatások tekintetében a civil szervezeteket továbbra is igyekeznek támogatni, a költségvetési
számaikhoz mérten.

2017-ben is szeretnék adni a tanévkezdési támogatást, fontosnak tartja a tehetséggondozó programban
való részvételt, bérlettámogatást, iskolabusz kísérők biztosítását, Egerszalók Ösztöndíjasa pályázatot.
A költségvetési intézményeket illetően elmondja, hogy 201 7.évben a Közös Hivatal működtetésére
magasabb, 15.668.000 Ft összegű kiegészítés szükséges előzetes számítások szerint. A tervezett
összkiadás 54.000.301 Ft. Az óvoda és a konyha idén összekapcsolódik, konyhájuk sajnos alacsony
minősítést kapott ÁNTSZ vizsgálat szerint, nagyon kevés remény van arra, hogy így, ebben a
formában működhessen a konyha.

A települési támogatások ebben az évben is megmaradnak. A fiatalok lakásépítési támogatását 5 millió
Ft összegű kerettel indítják el idén, ebből mintegy 10 család részesülhet igény esetén.

Fejlesztések, beruházásokkal kapcsolatosan ismerteti, hogy a Kossuth Lajos Út 1 84. szám alatti
életveszélyes épület bontása után a gyermekek részére játszótér kialakítását tervezik, az Ady Endre
úton parkolót szeretnének létesíteni, a Kossuth Lajos út 21. szám alatti ingatlan megvásárlását
tervezik, ahol közösségi piacrészt és parkolót terveznek kialakítani. Konyhai eszközbeszerzések váltak
szükségessé, betervezik, a jövőben eldől, hogy hogyan és mi fog ebből megvalósulni. A Széchenyi út
7. szám alatti ingatlan vásárlásához megfelelő pályázati lehetőségre várnak, öregek napközi otthona,
szociális épület kialakítása céljából. Az Egerszalók 591, 592.hrsz megvásárlása kapcsán elmondja,
hogy a barlanglakások megközelítése nehéz, körülményes, ez a hely parkolási lehetőséget biztosítana.

Pályázati lehetőségre várnak az Öreghegyi szakasz rendbe tételéhez, a két telek vásárlása parkoló
helyet biztosítana. Az Egerszalók 1067. hrsz dupla telek megvásárlásáról már korábban is tárgyaltak, a
Kristálydombon, az utak kiépítése érdekében. Önkormányzati gépjárművásárlást terveznek, mivel a
jelenlegi Toyota lassan szétesik. A Hivatal tetőcseréjére pályázat keretén belül kerül sor, irattár
kialakítás az elsődleges cél. Az 56-osemlékhely világítását is meg fogják valósítani, a tájház felújítás
pályázati úton történik meg. Külterületi helyi utak fejlesztése, kiépítése, szintén pályázat segítségével
valósulhat meg, amelyhez útkarbantartási eszközállomány bővítés kapcsolódik.

Egerszalóki gyógyhely turisztikai komplexum fejlesztése egy hatalmas pályázati csomag, a terven
sokan dolgoznak. A 737.hrsz út megvásárlásával, az ipari parkot, az önkormányzati utat és a tavat
összekötő szakasz kiépítésére nyílna lehetőség. Buszöböl építését a Kristálydombon már nagyon sok
éve tervezik, ennek összege egy nagyon magas összeg, 10 millió Ft lenne.
Ezeket a felsorolt lehetőségeket betervezik, természetesen nem biztos, hogy ez mind meg is valósul.

Bányai András Gábor képviselő elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, sikerült
mindenben megállapodni, javasolja elfogadásra az I. fordulós tervet.

Dr. Tóth Katalin szerint nincs elrugaszkodott terv, a lendület 2017-ben is megmarad, markáns
változások lesznek ebben az évben is, örül a falu központnak és a parkolóknak is. Örül a
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lehetőségeiknek, ez a költségvetés első körben véleménye szerint is elfogadható, támogatja,
elfogadásra javasolja.

Dr. Tóth Attila megjegyzi, hogy a teljes főösszeg 500 millió Ft körül van, a pénz felosztása
véleménye szerint mértéktartó. Szintén elfogadásra javasolja.

Bányai András Gábor bízik abban, hogy a Sáfrány-kert átadása várhatóan áprilisban meg fog történi,
remélhetőleg emelkedni fog ennek köszönhetően a látogatószám. A Pénzügyi Bizottság javasolta a
belépőjegyárak felülvizsgálatát, bevétel növekedésre szám ft.

Varga István polgármester még nem kalkulálna bevétel növekedéssel. hiszen a Sáfrány-kert
működtetése eszközt, embert, minőségi szolgáltatást igényel, amely inkább költségeket jelent. Már az
bevétel-kiadás egyensúlyban tartását is nagy dolognak tartaná.

Durakov János tanácsnok véleménye szerint is ez ebben az évben a Sáfrány-kert működtetése,
fenntartása, beléptető rendszer kialakítása, rezsiköltségek jelentős kiadást és ráfordítást igényelnek.
Szívesen látná, hogy a már eddig is megvalósult fejlesztések által a fenntartási költségek hogyan
alaku Inak.

A képviselők a témával kapcsolatban több észrevételt, hozzászólást nem tettek, ezért a
polgármester kéri, hogy a költségvetési tervük első fordulós elfogadása esetén kézfelnyújtással
szavazzanak.

Döntés: A Képviselő-testület 6 igen szavazattal (egyhangúlag) a költségvetési terv első fordulós
elfogadásáról határozattal döntött.

Egerszalók Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2017(1.25.) határozata:

Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és
megtárgyalta Egerszalók Község Önkormányzat 2017. évi önkormányzati
költségvetésének I. fordulós előteijesztését és azt a Pénzügyi Bizottság
előzetes támogatásával és módosító javaslataival együtt további részletes
kidolgozásra érdemesnek találta.
A Képviselő- testület a módosító javaslatokkal egyetért és felhatalmazza
a polgármestert és jegyzőt, hogy az ülésen elhangzottak figyelembe
vételével a 2017. évi részletes pénzügyi tervet és költségvetési rendelet
tervezetet dolgozzák ki és azt a soron következő Képviselő-testületi
ülésre teijesszék be.

Határidő: 2017. február 15.
Felelős: polgármester, jegyző
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VII. Napirendi pont:

Az önkormányzat és Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti egyiittműködés felülvizsgálata

~Varga István polgármester

A napirendi pont tárgyalása írásos előterjesztése alapján történi, amelyet a képviseló’k megkaptak, a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Varga István polgármester ismerteti, hogy településen Roma Nemzetiségi Önkormányzat működik.
Együttműködési megállapodásuk a korábbi években is volt, ezt 2017. évben továbbra is szeretnék
megtartani. Hangsúlyozza, hogy a Közösségi épület fűtésrendszerének felülvizsgálata mindenképp
szükséges. Az elmúlt évhez viszonyítva kicsit emeljenek a támogatási összegen, így 2017. évre
3 00.000 Ft összegű támogatást javasol elfogadásra. Megjegyzi, bogy 2016-ban 200.000 Ft-ot kaptak,
valamint központi támogatás igénybe vételére is van lehetőség,

Radics László elnök elmondja, hogy ő 1 .000.000 Ft-ot kért, mivel a gyerekeket szeretné elvinni
táborozni, május 1-jei majálist tervez megszervezni, a Falunapra szeretne külön előadót meghívni.
Megjegyzi, hogy számos előadáson, üléseken kell év közben részt venni, ami szintén kiadásokkal jár.
Így ő ezt a 3 00.000 Ft-ot nem is szeretné elfogadni, a pályázatát félreértették, nem jól értelmezték.

A Jegyzőasszony ismerteti, hogy a pályázat úgy lett benyújtva számszakilag, hogy 700.000 Ft az
önkormányzat saját bevétele, az összes kiadása pedig 1 .000.000 Ft.

Varga István polgármester megjegyzi, hogy lehet, hogy Radics László elnök úgy érzi, hogy nagyobb
összegű támogatást szeretnének kapni. Minden évben szeretnének egy kicsit emelni a civil szervezetek
támogatásán, így önkormányzatuk, a költségvetésük csökkenése ellenére is emelést tervezett be a
Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére is. Ha sikerül a tervezett buszokat beszerezni, azokat is
szívesen rendelkezésre bocsájtják, a gyermekeket is elszállítják szükség esetén a kirándulások
helyszínére. A Falunappal kapcsolatban elmondja, hogy saját önkormányzatuk részére is
átgondolandónak tartja, hogy hívjanak —e több külső előadót, hiszen ez a településük saját
rendezvénye, igyekezzenek önmaguk tartalommal megtölteni. A romáknak is van olyan csapata,
például akik a Közösségi Házat is használják, hogy a fiatalokat jó irányba igyekeznek terelni, fontos
lenne az összetartás megteremtése, amely sajnos jelenleg nincs meg. A romák tudják igazán
kihasználni az iskolabuszt amit elindítottak, kísérővel, a települési szociális támogatások nagy részét
szintén ők tudják zömében igénybe venni.

Radics László úgy véli, bogy ebből az összegből 1 5 gyermek táboroztatását nem lehet megoldani,
csak az élelmezésre, vagy csak a szállás költségeinek fedezésére elmegy ez az összeg. Ha nem tudja
elvinni a gyermekeket, akkor számon fogják kérni, hogy miért nem tartotta be, amit ígért. Elveszi az
önkormányzat tőle a lehetőséget. Szeretné összefogni a gyermekeket, hogy még jobban tanuljanak.

Semperger Józsefné képviselő elmondja, hogy az összefogásra nagy szükség van, de elsősorban az
iskolabuszról leszálló gyerekeket kellene fegyelmezni, zabolázatlanul viselkednek.

Durakov János hangsúlyozza, hogy az önkormányzatuk nem elvett, hanem 50%-kal többet adna.
Véleménye szerint ez nem kevés, 1 00.000 Ft-tal magasabb összeget fogadott el a Pénzügyi Bizottság,
a pályázat pedig arról szólt, hogy az összes költséghez az állami támogatást még 300.000 Ft-tal
szükséges kiegészíteni.
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Radics László 1.700.000 Ft-ot szeretett volna kérni az állami támogatással összesen.

A polgármester véleménye szerint van lehetőség arra, hogy a támogatás összegéről második
fordulóban tárgyaljanak, ehhez azonban szükséges megvizsgálni, hogy az előző évi támogatás hogyan
került felhasználásra. Minden civil szervezet az előző évi támogatás felhasználásáról egy beszámoló
keretében, számlákkal alátámasztva számol el arról, hogy azt milyen célokra fordította. Hangsúlyozza,
bogy ez szempontok alapján történik nem egy, hanem több célra. Legyen az eszközbeszerzés, utazás,
szociális támogatásra, program szervezésére. Ha egy szervezet egy célra fordítja a kapott összeget az
helytelen, jogtalan. Amennyiben az előző évi pénzeszköz megfelelően lett felhasználva, akkor
újratárgyalják a támogatás összegét.

A polgármester az elhangzottak alapján az Együttműködési megállapodást javasolja
elfogadásra, a pénzügyi támogatás összegét az elszámolás függvényében javasolja Újra
megtárgyalni. Kéri, hogy javaslatának elfogadása esetén a képviselők kézfelnyújtással
szavazzanak.

Döntés: A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Roma
Nemzetiségi Önkormányzattal történő együttműködésről határozattal döntött.

Egerszalók Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2017.(I.25.) határozata:

Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő —testülete megtárgyalta és
felülvizsgálta az Önkormányzat és az Egerszalóki Roma Nemzetiségi
Önkormányzat közötti érvényben lévő Együttműködési Megállapodást és
azt változatlan tartalommal, módosítás nélkül érvényben hagyja a 2017-
es évre vonatkozóan. A testület úgy döntött, hogy 2017. évre
betervezett 300.000 Ft működési támogatást átadását az Egerszalóki
Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak a költségvetés véglegesítéséig
felülvizsgálja.

Határidő: 2017. február 15.
Felelős: polgármester, ERNÖ elnöke, jegyző

VIII. Napirendi pont:

Közfeladat-ellátási szerződés

Előadó:Varga István polgármester

A napirendi pont tárgyalása írásos anyag előterjesztése alapján történt, amelyet a képviselők
megkaptak, a jegyzó’könyv mellékletét képezi.

Varga István polgármester felkéri a jegyzőasszonyt a téma ismertetésére.

Hunyadi-Buzás Jánosné tájékoztatja a képviselőket arról, hogy két szervezet fordult hozzájuk
kérelemmel, a Gyógyvizek-Völgye TDM Egyesület, valamint a Szalókiak Baráti Köre. A TDM 2016.
évben is alkalmazott két fő kulturális közfoglalkoztatottat, ebben az esetben a munkáltató nem az
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Önkormányzat, hanem a Nemzeti Művelődési Intézet. Csak kulturális feladatokra lehet alkalmazni a
munkaerőt 100%-os bértámogatással. Idén megszigorítják ezt a pályázati lehetőséget, előzetesen
regisztrálni kellett, február 28-ig kötelező becsatolni egy olyan közfoglalkoztatási szerződést, amely a
civil szervezet és az önkormányzat köt meg, ennek tartalmaznia kell, hogy milyen kulturális feladatot
ad át az önkormányzat az egyesületnek.

A Szalókiak Baráti Köre egy másik pályázat keretén belül hátrányos helyzetűek felzárkóztatására
vonatkozó képzéseket szerveznének, amely szintén I 00%-os támogatottságú. Ezeket a
szerződéstervezeteket elkészítették, a Pénzügyi Bizottság érintőlegesen tárgyalta. Azóta kaptak egy
olyan tájékoztatást, hogy a Nemzeti Művelődési Intézet felkért egy külső közművelődési szakembert,
hogy dolgozza ki ennek a menetrendjét, hangolja össze a szerződéskötés feltételeihez a közművelődési
rendeletet. A közművelődési rendeletben lenne célszerű leszabályozni az átadandó feladatokat. Mivel
az a módszertani útmutató még nem készült el, javasolták, hogy várják meg, addig kerüljön le
napirendről, a következő ülésen tárgyalják meg.

A polgármester az elhangzottak alapján kéri, hogy a téma napirendről történő levételéről a
képviselők kézfelnyúj tással szavazzanaL

Döntés: A Képviselő-testület 6 igen szavazattal (egyhangúlag) a napirend levételéről határozattal
döntött.

Egerszalók Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2017.(I.25.) határozata:

Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közfeladat
ellátási szerződés megtárgyalását soron következő ülésére
e Ihalassza.

Határidő: 2017. február 15
Felelős: polgármester, jegyző

IX. Napirendi pont:

Külterületi utak pályázat kiegészítése munkagép beszerzéssel

előadó: polgármester

A polgármester emlékezteti a képviselőket arra, hogy erről már korábban tárgyaltak. Az igényelt
összeg lehetne maximálisan 86.245.057 Ft, amelyhez 28.748.352 Ft önerő biztosítása lenne szükséges.
Az útfelújítás mellett géppark bővítése is lehetséges a pályázaton belül. A kiadott táblázat tartalmazza
az útfelújítás és gépbeszerzés költségeinek megoszlását. Három árajánlat bekérése volt szükséges, ez
megtörtént. Önerőt kellene tehát vállalniuk, ha a pályázaton nyernének, akkor ezt a fejlesztést
megva lósíthatják, a költségvetési tervükben szerepel.

Durakov János megjegyzi, hogy a megvalósuló fejlesztés által a falu por-, sár és
levegőszennyezettsége jelentősen csökkenhet.
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Dr. Tóth Attila megkérdezi, hogy ha nem nyernek a pályázaton, akkor mennyibe kerül ez az
önkormányzatnak.

A polgármester azt válaszolja, bogy a tervezés költségét, 1.500.000 Ft-ot kell az önkormányzatnak
mindenképp kifizetnie. Megjegyzi. hogy a tervező két tervet is elkészít majd a pályázat keretén belül.

Varga István kéri, hogy a pályázati önerő biztosításának elfogadása esetén a képviselők
kézfelnyújtással szavazzanak.

Döntés: A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a kiilterületi
útfelújítás és gépvásárlás pályázaton való részvételről és önerő vállalásról határozattal döntött.

Egerszaló k Községi Önkormányzat Képviselő testületének
8/2017. (I. 25.) határozata

Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő testülete megtárgyalta a
„VP6-7.2. 1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati
utak kezeléséhez, á/lapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és
munkagépek beszerzése” című pályázati kiírást és úgy döntött, hogy a
pályázati felhívás az 1. célterületére (külterületi helyi közutak fejlesztése) és
2. célterületére (erő- és munkagépek beszerzése) pályázatot nyújt be.
A projekt megnevezése: Egerszalók külterületi út építése és munkagép
beszerzése
A projekt teljes összköltsége bruttó : 125 116 579 Ft

Ebből igényelt támogatás : 93 837 434 Ft
Teljes önerő, saját forrás : 31 279 145 Ft

1. célterület
Az önkormányzat célja az egerszalóki 0171/94, 0173/4, 0176, 0177/1, 0178
helyrajzi számú ingatlanokon található mezőgazdasági feltáró út
alépítményének kialakítása és szilárd burkolattal való ellátása, melynek
összköltsége 114.993.409 Ft
A Képviselő-testület úgy dönt, bogy a benyújtandó pályázat során a vissza
nem térítendő támogatásra igényelt összege 86.245. 057 Ft (75 %)

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, bogy a támogatás megítélése
esetén az önrészt, saját forrásként 28.748.352 Ft (25%) a pályázati cél
megvalósításához az önkormányzat költségvetéséből 2017. évi
költségvetéséből, fejlesztési keretéből biztosítja.

2. célterület
Az önkormányzat célja Egerszalók település önkormányzati útjainak
kezeléséhez, karbantartásához szükséges erő-és niunkagépek beszerzése,
melynek összköltsége: 10.123.170 Ft.
A gépek tárolási helye: 3394 Egerszalók, Sáfrány u. 7. (539/2. hrsz.) az
Önkormányzati Hivatal zárt udvara.
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A Képviselő-testület úgy dönt, bogy a benyújtandó pályázat során a vissza
nem térítendő támogatásra igényelt összege 7.592.377 Ft (75 %)

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, bogy a támogatás megítélése
esetén az önrészt, saját forrásként 2.530.793 Ft (25%) a pályázati cél
megvalósításához az önkormányzat 2017. évi költségvetéséből, fejlesztési
alapjából biztosítja.

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat benyújtására.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási kérelem
benyújtásához szükséges dokumentumok aláírására, a fejlesztés
megvalósítására.

Felelős: Varga István polgármester
Határidő: azonnal és folyamatos

X. Napirendi pont:

Polgármester 2017 évi szabadságterve

előadó: jegyző

A napirendhez kapcsolódó előterjesztés a képviselők részére előzetesen elektronikus úton kiküldésre
került, ajegyzó’könyv mellékleteként szerepel.

A polgármester elmondja, bogy minden évben le kell adnia egy előzetes szabadságtervet. Ez a terv
elkészült, de elképzelhető, bogy ebben év közben esetleg változás történik. A feltorlódott szabadságot
—21 nap - március 31-ig kell kivennie, ezután elveszik. A rendelkezésre álló 2017.évi szabadsága 39
nap.

Varga István polgármester megkéri a képviselőket, bogy a szabadságterve elfogadásáról
kézfelnyújtással szavazzanak.

Döntés: A Képviselő-testület 6 igen szavazattal (egyhangúlag) a polgármester 2017.évi
szabadságtervének elfogadásáról határozattal döntött.

Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő testületének
9/2017. (I. 25.) határozata

Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő testülete megtárgyalta a
polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervét és a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX tv. (a továbbiakban Kttv.) 225/C.~
(1) — (4) bekezdéseiben foglaltak alapján Varga István főállású
polgármester 2017. évi 60 nap szabadsága igénybe vételét a melléklet
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szerinti szabadság felhasználási ütemezésben foglaltaknak megfelelően,

az előterjesztés és határozati javaslat szerint jóváhagyja.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos és 2017.12.31.

XI. Napirendi pont:

Egyebek

a.) Polgármester illetménj’e, költségtérítése

A napirendi pont tárgyalása írásos anyag előterjesztése alapján történt, amelyet a képviseló’k
megkaptak, a jegyzőkönyv niellékletét képezi.

A Jegyzőasszony megjegyzi, hogy a Pénzügyi Bizottság elnöke lett volna a napirend előteijesztője,
mivel ő megbetegedett, kéri, hogy a bizottság valamely tagja ismertesse az előterjesztést.

Durakov János a Pénzügyi Bizottság tagjaként elmondja, hogy két határozati javaslatot lenne
szükséges elfogadni a polgármester illetményéről, valamint költségtérítéséről. 2017. január I -től a
kormányzat úgy döntött, hogy megemeli a polgármesterek illetményét és költségtérítését. A javaslat
teljes összhangban van a jogszabállyal, ez alapján a polgármester illetményének bruttó összege
497.900 Ft, a költségtérítés összege pedig bruttó 74.685 Ft. A Pénzügyi Bizottság a javaslatokat
megtárgyalta, azt a Képviselő-testület részére elfogadásrajavasolja.

Varga István megjegyzi, hogy ez bruttó összeg, jelentős mértékű adó vonzata van.

Durakov János, a Pénzügyi Bizottság tagja megkéri a képviselőket, hogy az előterjesztés
elfogadása esetén kézfelnyúj tással szavazzanak.

A polgármester személyes érintettsége esetén nem vett részt a szavazásban.

Döntés: A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a
polgármester illetményéről és költségtérítéséről határozattal döntött.

Egerszaló k Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1O/2017.(I.25.) határozata:

Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete figyelembe
véve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 71. ~ (2) bekezdését és (4) bekezdés c.) pontját
Varga István főállású polgármester illetményét 2017. január 01.
napjától 497.900 Ft-ban (azaz: négyszázki lencvenhétezer-k i leneszáz
forintban) állapítja meg.

felelős: jegyző
határidő: azonnal
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Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1 1/2017.(I.25.) határozata:

Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete figyelembe
véve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 71. ~ (6) bekezdését Varga István főállású
polgármester költségtérítését 201 7. január 01. napjától 74.685 Ft-
ban (azaz: hetvennégyezer-hatszáznyo lcvanöt forintban) állapítja meg.

felelős: jegyző
határidő: azonnal és folyamatos

b.) AlpolRármester illetménve, költséktérítése

A napirendi írásos előterjesztése alapján történt, amelyet a képviseló’k a nieghívóval megkaptak, a
jegyzőkönyvhöz csatolva.

A polgármester tájékoztatja a képviselőket arról, hogy az alpolgármester díjazásáról szintén
jogszabály rendelkezik, ennek bruttó összege 224.055 Ft, költségtérítésének bruttó összege pedig
33.608 Ft. Megjegyzi, hogy amennyiben ő szabadságra megy, vagy szükség mutatkozik, akkor segíti a
munkájában őt.

Mivel a napirenddel kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem érkezett, Varga István megkéri a
képviselőket, hogy az alpolgármester díjazásáról kézfelnyújtással szavazzanak.

dr Tóth Katalin személyes érintettsége révén a szavazásban nem vett részt.

Döntés: A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül az
alpolgármester illetményéről és költségtérítéséről határozattal döntött.

Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2017.(I.25.) határozata:

Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete figyelembe
véve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 201 L évi
CLXXXIX. törvény 80. ~ (2) és (3) bekezdését úgy döntött, hogy dr.
Tóth Katalin társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját
2017. január 01. napjától 224.055 Ft-ban (azaz: kettőszáz
huszonnégyezer-ötvenöt forintban) költségtérítését 33.608 Ft-ban
(azaz: harm incháromezer-hatszáznyo Ic forintban) állapítja meg.

felelős: jegyző
határidő: azonnal és folyamatos
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Dr. Tóth Katalin alpolgármester bejelentette, hogy tiszteletdíja egy részéről írásban is le kíván
mondani, havi 150.000 Ft összegű tiszteletdíjat kíván igénybe venni.

Varga István polgármester: Kérte a képviselőktől a szavazást, a lemondás határozati formában
történő megerősítését! Más javaslat, hozzászólás, ellenvélemény nem volt.

Az alpolgármester személyes érintettsége miatt nem vett részt a szavazásban.

Döntés: A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, az alpolgármester tartózkodása mellett
meghozta döntését:

Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
13/201 7.(I.25.)határozata:

Egerszalók Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az
alpolgármesternek a tiszteletdíja egy részéről történő lemondását, megerősíti,
hogy dr. Tóth Katalin társadalmi megbízatású alpolgármester részére
havi bruttó 150.000 Ft, azaz egyszázötven-ezer forint összegű tiszteletdíj
kerül kifizetésre.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. október és folyamatos

c.) Képviselői tiszteletdíj

A napirendi pont tárgyalása írásosban kiküldött rendelet tervezet alapján történt, amelyet a
képviseló’k megkaptak, a jegyzőkönyvhöz csatolva..

A polgármester szeretné a képviselők részére a munkát egy minimális képviselői díjemeléssel
megköszönni, ezért részükre, valamint a bizottsági és külsős bizottsági tagok részére 5.000 Ft összegű
díjnövelést javasol havonta.

A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem történt. A polgármester megkéri a képviselőket,
hogy az előterjesztés, javaslat elfogadása esetén kézfelnyújtással szavazzanak

Döntés: A Képviselő-testület 6 igen szavazattal (egyhangúlag) a képviselői tiszteletdíj emelését
elfogadta. A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.

Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2017. (1.30.) önkormányzati rendelete

a települési képviseló’k tiszteletdijáról szóló

11/2014. ~XL 03.) önkormányzati rendelet módosításáról
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Mivel az ülésen több hozzászólás észrevétel nem történt, Varga István polgármester a napirendi
pontot lezárta, ezzel egyidejűleg a Képviselő-testületi ülést 20,50 órakor bezárta.

A jegyzőkönyvet elolvasás után helyben hagyólag aláírtuk.

k. ni.f.

Varga István
polgármester

Hunyadi-Buzás Já osné
jegyző
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Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő - testülete

2017. január 25. napján megtartott nyilvános ülésén

1.! Varga István polgármester .

2.! dr. Tóth Katalin alpolgármester :~K~’~. ~ ....

3.! Durakov János tanácsnok

4.! Bányai András Gábor képviselő .

5.! Póczos Lászlőné képviselő .

6.! Semperger Józsefné képviselő ~

7.! dr. Tóth Attila képviselő : ~

Vendégek, meghívottak, tanácsko ‘si joggal megjelentek:

1.! ~t?.~57
2.!~

3.! ~

4.! ~Cs

5.! ~ ~
6.! .~ .~ ~

~r. ~ ~ (U
~o &~ ~~ 4L

~



MEG HÍVÓ
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.~,-a alapján a

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉST

2017. január 25-én, 17,00 órára

ö s s z e h í v o in.

Az ülés helye: Községháza Díszterme
Egerszalók, Sáfrány Út 7.

Napirendi pontok:

1. Tájékoztató a polgármester két ülés között végzett tevékenységéről
Előadó: polgármester

2. Helyi Építési Szabályzat és településrendezési tervek elfogadása
(államifőépítészi vélemény megérkezésétőlfüggó’en.Q

Előadó: polgármester
napirendhez meghívottak: településtervezők

3. Tájékoztató a Faluház/1KSZT 2016. évi közművelődési programjainak végrehajtásáról,
könyvtári beszámoló, a Faluház!tKSZT 2017. évi program és pénzügyi terve,

Előadó: Gyüre Marianna Faluház vezető

4.Tájékoztató az Egerszalók- Demjén- Egerszólát Gyógyvizek Völgye TDM Egyesület 2016. évi
tevékenységéről, az Egyesület 2017. évi program és pénzügyi terve

Előadó. Gyüre Marianna egyesület elnöke
Pintér Beáta TDM menedzser

5. A Gyógyforrás Kft 2017. évi üzleti terve
Előadó: Palcsó Péter ügyvezető

6. Az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetési tervének I. fordulós tárgyalása
Előadó: polgármester

7. Az önkormányzat és Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködés felülvizsgálata
Előadó: Varga István polgármester

8. Közfeladat-ellátási szerződés
Előadó: polgármester

9. Külterületi utak pályázat kiegészítése munkagép beszerzéssel
Előadó: polgármester

10. Polgármester 2017 évi szabadságterve
Előadó: jegyző

11. Egyebek

Egerszalók, 2017. január JJ~~
Tisztelettel: Varga István

polgármester



Tájékoztató a polgármester két ülés között végzett tevékenységeiről

a Képviselő-testület 2017. január 25-i ülésére

2016.12.14-tő! Karácsonyig folyamatosan
- Karácsonyi díszvilágítás felszerelése
- Oreghegyi közvilágítási hibák javításának intézése, hibaelhárítás koordinálása

12.30. - Norvég pályázat — szociális épület műszaki átadása

2017. 01.02-től egész héten folyamatosan
- szociális tűzifa kiszállítás koordinálása (95 m3- 95család)

01.02-től - heti közmunkaprogram elindítása: szilveszteri tűzijáték maradványainak eltakarítása,
útszéli bozótirtás, patakmeder tisztítás elindítása

01.05. - temető előtti terület megvásárlása miatt egyeztetés a tulajdonossal szerződés
előkészítés miatt

01.06. - Egerszalóki Turizmus Egyesület évzáró bankett, rendezvények megbeszélése

01.10. - Support Kft képviselőjével egyeztetés az út megvásárlásáról szerződés
előkészítés miatt

- Egyeztetés külterületi Út pályázattal kapcsolatban

01.12. - Tájbáz pályázat- pályázati egyeztetés
- A települési őr jelzése nyomán rendőrségi feljelentés, Sá&ány kerti lopások

01.13. - 56-os emlékmű villamos tervezőjével egyeztetés világításról
- rendkívüli időjárás- hétvégi havazás

01.13-tól -01.17-ig folyamatos
- koordinálás: hó eltakarítás, eltúrás - és szállítás: belterűleti utak, intézményi
parkolók, központi parkoló, sportpálya parkoló, legnagyobb szálláshelyek parkolói,
Oreghegyi utak, Kristálydomb stb. - helyi vállalkozók bevonásával

01. 16-18. - költségvetési tervszámok egyeztetése, 2017. évi beruházási- felújítási feladatok
számbavétele, fejlesztési terv elkészítése

01.18. 18 személyes autóbusz megrendelése

01.20. - Support Kit adás-vételi szerződés adás-vételi szerződés aláírás

01.24. - Bencze Zsolttal (temető előtti ingatlan vásárlás) adás-vételi szerződés aláírás
- Egyeztetés főtér pályázatírókkal, projektmenedzserrel, tervezőkkel

Kérdésre szóbeli kiegészítést teszek! ‚ ..

~ O~4Q~\

Egerszalók, 2017. január 19.

‘1 )
Varga István
polgármester



EGERSZALÓK KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT

KépviseIő~testüIetének

112017. (1.27.) önkormányzati rendelete

Egerszalók község

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

a 314/2012. (Xl. 8.) Korm. rendelet 40.~ (1)szerinti



TARTALOMJEGYZÉK

Mellékletek:

1. számú melléklet: SZT-b Belterületi szabályozási terv, M=1:4.000

2. számú melléklet: SZT-k Külterületi szabályozási terv, M1 :8.000

Függelékek:

1. számú melléklet: Régészeti lelőhelyek

2. számú függelék: Műemlékjegyzék

3. számú függelék: Helyi jelentőségű védett épületek
4. számú függelék: Helyileg védett természeti értékek

5. számú függelék: Zajterhelési határértékek

6. számú függelék: Természetvédelem

2/59



Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

1/2017. (1.27.) önkormányzati rendelet

hatályba lépés napja: 2017.március 1-je

a rendelet szövege és a térképek elérhetők:

• az önkormányzat hirdetőtábláján — Egerszalók, Sáfrány U. 7. sz.

. feltöltve a település honlapjára a www.egerszalok.hu oldalon a
Település rendezési eszközök és a Képviselő-testületi rendeletek

men üpont alatt

• 2017. 03.01-től a www.njt.hu oldalon az önkormányzati
rendeletek között



Tele pulessze rkezeti
terv

Egerszalók
Készült:

a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet ~. melléklete alapján

2017

L~ (



ALÁ ÍRÓ LAP:

Településrendezés:

Tölgyesi Diána — okl. településmérnök,
településtervező
TT 13-1374

~C’~c~-~ kaic~i

Mohácsi Katalin — okl. településmérnök, vezető településtervező
TT 01-6108
kulturális örökség menedzser és

fenntartható fejlődés szakreferens

Tájrendezés,
Környezetvédelem: dr. Laposa József

TÁJTERV MŰHELY Kft
aki. kertészmérnök, tójépítész mérnök
TK/1 01-5032/07, K01-5032, TRO1-5032

Közlekedés: Vida Zoltán Ákos okl. pítőmérnök (V-terv Bt.)
MK: Tkö 05-1619, 0 -51692

Energiaközművek,
távközlés: Hanczár Zsoltné — okl. építőmérnök MK: 01-2418 (KÉSZ Kft.)

Vízi közművek: Bíró Attila - okl. építőmérnök MK 01-2456 (InfraPlan Kft.)
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Közművelődési beszámoló
A2016 ÉVI KÖZMŰVELÖDÉSI FELADATELLÁTÁSRÓL

Egy lakókö~össégben a lassan és céltudatosan kialakított — tág értelemben vett

KULTÚRA Jól akkor működik, ha a benne élő emberek jól érzik magukat, benne uj

értelmet, célokat találnak.

A falukö~össegen belüli együttlétek kötó’eleméül a kö~össegi alkalmak, szokások, a

mindennapokra és az ünnepeinkre e~büló’ rendezvények s~olgáInak.

A Faluház dolgozóival határozott célunk, hogy mind az itt élő, mind az idelátogató

érezze a kialakított kultúráról, társadalmi és gazdasági lehetőségeit.

Az IKSZT —ben 2016-ban az Önkormányzat és a NAKVI (Hermann Ottó Intézet) által

elfogadott éves munkatervünk szerint végeztük feladatainkat. Programjaink, műsoros

rendezvényeink, közösségi eseményeink a településen élők igényeihez igazodtak.

Jó pénzügyi helyzetben, fenntartói támogatással, költségvetési biztonságban végezhette a

Faluház szakmai tevékenységét, amihez még a pályázati támogatások is jelentős támaszt

biztosítottak.

Az IKSZT közösségi terei a közművelődési, könyvtári és információs szolgáltatások

színterei. Az értékközvetítő családi együttlétek, gyermek és - ifjúsági programok, non-

formális képzések, és ünnepek kiemelkedően fontosak. Jellemzően egy infó

kommunikációs térré is kellett válnunk, ahol a mindenki által hozzáférhető információs

pontok biztosítanak lehetőséget a tájékozódásra. A hagyományosan közkedvelt

szórakoztató rendezvények szervezése mellett, jelentősen nőtt az állandó szakkörök,

öntevékeny körök közösségi együttléteinek száma.

Szolgáltatásainknál nem elhanyagolható - és a turisztikai szervezetekkel közösen szervezett

programjainknál alkalmazkodnunk kell az Egerszalókra érkező vendégek igényeihez, és a

különböző adottságú közösségi terekhez. Az intézményünkben dolgozó munkatársainkkal

Faluház Egerszalók 2016 év



szem előtt tartottuk, hogy a település kulturális életét nagymértékben az itt élő közösségek,

a civil szervezetek minősége határozza meg. Jellemző, hogy a civil szervezetek maguk

tervezik hagyományos nagyrendezvényeiket, a Faluház dolgozói pedig felkarolják, a

háttérből segítik ezeket a közösségi eseményeket, igény szerint.

Az település leghangsúlyosabb eseményei, kulturális programjai, rendezvényei

kerülnek csak beszámolóba, ezek többsége a 2017-ben megvalósításra, folytatásra

váró feladatainkat is kijelöli, meghatározza. Részletesebb bontást majd a

közművelődési jelentés tartalmaz.

Az Egyházközség kegyeleti megemlékezésével kezdődött a kulturá]is események,

programok sorozata, a doni áttörés 73. évfordulóján. A Galambász egyesület minden év

januárjában kiál]ításra hívja a lakosokat, amit még a tornateremben rendeztek. A Magyar

Kultúra Napja alkalmából megrendezett ünnepségen Sata Árpád egerszalóki színművész,

Rétbi Árpád előadóművész és az egerszalóki Tekergő Zenekar közreműködésével

ünnepeltünk a Helk Borozóban. A Kultúrházak éjjel-nappal Országos programsorozat

részeként farsangi játszóházakat, táncházat tartottunk, kiszebábot égettünk a

résztvevőkkel. A megújulás, tavaszvárás a szabadban is kezdetét vette. Kikeleti kertelés

címmel felnőttképzéseket tartott a Sáfránykertben Herczeg Lajos Tőgyi Balázs

szervezésében, amelyek alkalmával gyümölcsfát ültetni, oltani, metszeni, tanuihattak az

érdeklődők. Növény- és vetőmag börzén is sok mindent tanuihattak a kiskertek

tulajdonosai. A Kaptárkő Pincészetnél jótékonysági óvodabál követte az eseményeket. A

már hagyományos Boros Toros rendezvényre nem várt számú résztvevő érkezett, az

Egerszalóki Turizmus Egyesület és a Nyugclíjasklub erején felül is dolgozott, nívós

programot tudhattak maguk mögött, melyen megtisztelt bennünket Jakab István, az

Országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke is. A visszajáró vendégek együtt dolgoztak és

mulattak a helybéli lakosokkal, civil szervezetekkel, az egerszalóki néptáncosokkal és a

Tekergővel. Március közepén a hosszú hétvégén tobzódtunk a programokban. Ekkor volt

a Gyógyvizek Völgye futóversenye, a Hal-Bor-Blues Fesztivál a Vidám Harcsa

Halsütödénél, ahol nem kisebb feHépők szórakoztattak bennünket, mint Berecz András

mesemondó, vagy Török Ádám és a Mini. A Nemzeti ünnep programja sokrétű,

izgalmas és hagyományteremtő volt, amelyen történelmi játszóházba vártuk a családokat,

majd a megemlékezést követően elhelyeztük koszorúinkat a Nemzeti Emlékműnél. A

Költészet Napján Máthé Kriszta: Apróka Eszponkájának lehettünk részesei Sata-Bánfi
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Ágota előadásába. A tavasz jelentős eseménye volt Gábor kútjának avatása, miután

emlékfát ültettünk a Páston Tőgyi Gábor emlékére. 1. A Húsvét a Turisztikai Iroda

udvarán kezdődött a Szalókiak Baráti Köre és a Faluház közös szervezésében,

igyekeztünk éLmény-gazdag programot biztosítani a kis közösségnek, Sajnos az eső

délutánra a Faluházba terelte a vendégeket. Vasárnap és húsvét hétfőn még folytatódtak a

tojásírás és más kézműves bemutatók, foglaLkozások a Barlangiakásoknál. Tavasszal több

óvodás csoport is ellátogatott a barlanglakásokhoz, ahol kézműves foglalkozásokon is

részt vehettek. Májusban a Kórusok Majálisával a Nyugdíjas Klub visszatérő

rendezvényén több kórus részt vett. A Barlangházaknál is állítottunk máj fát, és vártuk az

egerszaLóki és vendég családokat. Május 6-án a Bródy Sándor Megyei Könyvtár

támogatásával Lackíl János és Griilus Dániel várta az érdeklődőket és miközben

Feldarabolták a végtelent, nagy örömünkre Egerszalókot is megénekelték.

Sikeres rendezvényünk, a pünkösdi Tor-Túra, amelyen visszatérő és Új vendégek,

valamint a helyi lakosok járhatják végig a vendéglátók portáit, kóstolgathatják

finomságaikat. Ez alkalommal 13 vendégház és a borászok várták a vendégeket, az

Egerszalóki Turizmus Egyesület bevonva a hagyományőrző kórusokat és civil

közösségeket a Turisztikai Iroda udvarán rendezte a központi programot. A vendégek

részesei lehettek egy lakodalmas játéknak, a hagyományőrző kórusok mellett

meghallgathatták a haraszti ikreket, Miller Zoltán helyett Sasvári Sándor lépett föl, majd a

Baszem Jankó a gyermekeket szórakoztatta és Szívós Győző zárta a színpadi

programokat.A nagyszámú közönséget a Turisztikai Iroda reklámhadjárata, élő

közvetítésekkel is folyamatosaan növelte. A Gyermeknapon ‚játsszunk bábszínházat”

címmel izgalmas programokkal, sok-sok bábbal és játékkal vártuk a gyermekeket. Elindult

a Barlanglakásoknál szervezett programok sorozata és a Gyógyvizek Völgye TDM

Egyesület szervezésében a nyári Tücsök Zenék programsorozat; az idén a borászatoknál

helyet foglalva. ami minden szombat este egy-egy könnyű nyáresti zenés produkcióval

színesítette a helyi lakosok és turisták életét. A Tücsökzenék keretében Gavrucza Nagy

László, a Frim-Fram, Bozó László, a Jó Bartátok a ‘60-as, ‘70-.es évek magyar siágereivel.

Első nyáresti rendezvényünk a Múzeumok éjszakájával kezdődött, a varázslatos

barlangházi programokat követően fetlobbant Szent Iván máglyája, és az idén először

levendula szüret is volt a Kristálydombon, ezzel párhuzamosan zajlott a St Andrea

Szőlőbirtokon a Napbor Ünnep. A nyár eseményeiből kiemelném az Összetartozás Napját

és a Faluházban zajló állandó programokat, foglalkozásokat, képzéseket. A gyermek
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programokról sem feledkeztünk meg a kisfalunkban a nyár folyamán. Két nyári és egy Őszi

tábort szerveztünk a nagy érdeklődésre Való tekintettel. Az elsó táborunkat alacsony

költségvetéssel, a Gyógyforrás KFT és a Szalókiak baráti Köre támogatásával tudtuk

megvalósítani, a másik két tábort Erzsébet táboros pályázattal költségtérítés nélkül

kínáltuk a szalóki gyerekeknek. Nagyon fontosak nekünk ezek az alkalrnak, épp úgy, mint

az állandó szakkörök, hiszen a megszűnt általános iskolát követően Csupán ezeken a

közösségi együttléteken tudnak a szalóki gyerekek közösségé kovácsolódiii. Augusztus

20-i ünnepségünk színvonalas műsora a Páston került megrendezésre, amit az újkenyér

sütése követett a barlanglakásoknál. A nyarat a hagyománnyá vált Szüretindító Bortúra

és Falunap zárta, ami egy igen összetett, nagy civil és önkormányzati összefogást kívánó

programja a falunak, sok pozitív és sok negatív tapasztalattal, tanulsággal. A képsorokból

kitűnik, hogy sokan jól érezték magukat a falu nagy napján. Kitüntetések is átadásra

kerültek, az „Egerszalókért” díjat Dr Bene Zsuzsanna vehette át. A díjazások sorát a

vendéglátók meghirdetett versenyeinek díjai követték. A Hegyközség, a Turizmus

Egyesület és Faluház közös rendezvényén több civil közösség, Turisztikai Iroda,

kórusaink, óvisaink, a vagyonvédelmi egyesület, vadásztársaság, néptáncosaink, Tekergő

zenekar, a Szalókiak Baráti Köre, a Kisebbségi önkormányzat, az Önkormányzat dolgozói

is kivette részét a feladatokból. Turisztikai programok folytatták a sort ősszel, volt Vidám

Harcsa Lecsó Főző Fesztivál, Szőlő Ünnep a St Andrea Pincészetnél. Létrejött a Cefre

felnőtt színjátszókör. Vendégül láttuk Böjte atya árva gyermekeit. Az ősszel rendkívül sok

vendég látogatta meg barlangházainkat. A sütős programokat népszerűsége miatt

gyakoribbá tettük a TDM támogatásával. Különleges játékoknak adnak alkalmat az őszi

játszóházak. Az Országos Könyvtári Napok keretében több programmal vártuk a kicsiket

és nagyokat a könyvtárban. Az Óvisok a Buborka Folkkal zenélhettek, megzenésített

verseket énekelhettek, a Horizont iskola Csodaszemüveg című interaktív programon

vehetett részt, a nyugdíjasok könyvborítókat varrtak, könyvjelzőket készítettek.

Az Idősek Napján a helyi közösségek, óvisok, iskolások, táncos gyermekeink és az egri

színház színészei szórakoztatták szépkorú lakosainkat.

3000 lépés a Gyógyvizek Völgyében, a megyei nyugdíjas egyesület szervezésében, ez a

rendezvény már nem fért cl az intézményfalai között. A települést Almágyban is

képviseltük a néptáncosainkkal együtt a Falunapon. Október 23-ára egy irodalmi színpad
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előadása várta a közönséget, majd az Új emlékpark átadásán lehettünk részesei a

megemlékezésnek.

40 éves évfordulóját ünnepelte a Rozmaring Népda]kör.

Novemberben volt a Barlanglakásoknál a Márton Nap a Szalókiak Baráti Köre

szervezésében, ahol népi játékok, kézműves foglalkozások, zene, sütés, főzés és vásár

népesítette be a barlangiakásokat. A Szalókiak Baráti Köre kemencés fmomságait és a

szalóki borászok újborait sokan megkóstolhatták. Ezúton is köszönjük a Nyugdíjasklub, a

szalóki gyerekek és a Cefre színjátszó csoport közreműködését, valamint az esti jó

hangulatot a szalóki néptánccsoportnak és a táncházat kísérő Tekergő Zenekarnak. Ezt a

programot szintén boros esemény követte, a Borkorcsolya Napok a Turisztikai Iroda

programjaként.

Újult erővel folytatódtak a társas- és néptáncok és állandó programok, a kézműves

foglalkozások, mese programok. Szakmai rendezvényeket is szerveztünk, workshopot,

különböző felnőttképzéseknek biztosítottunk helyet. A téli ünnepkör készülődései, adventi

játszóházai, meseszínházai követték az eseményeket. Az adventi játszóházak is a

hagyományokra, a jeles napokra szerveződtek. Rendhagyó kezdeményezésként Adventi

vásári programokat szervezett a Turisztikai Iroda így a g-yertyagyújtások előtt nem csak

kézműves délutánokon színesítettük a karácsonyi készülődést, színes vásári hangulatban,

forró finomságok kóstolgatásával, közös beszélgetésekkel tölthettük ezeket a szombatokat.

A Mikulás Hintó visszatérő, várva várt rendezvény, ahol nagyon sok gyermek, család,

közösség megjelenik. A téli szünetben pedig a Babszem Jankó Gyermekszínház mesével és

habos kakaóval várja a gyermekeket. A Túristák is keresik télen a lehetőségeket, a Vidám

Harcsa kolbásztöltő versenyén különleges programra találhattak az év utolsó napjaiban. Az

évkört az Egyházközség programja indította és a templomi szentmisék zárták.

A Faluházban megrendezésre került közművelődési programok, klubok, állandó körök —

jóga, társas- és néptánc, angolka, kézműves nyugdíjasklub mellett egyre szélesebb körű

szolgáltatásokat nyújtunk. Az itt működő eMOP az internetezés, fénymásolás, faxolás

mellett segítséget nyújt ez elektronikus közszolgáltatások elérésében, ügyfélkapu

használatánál, bevallások készítésénél. Mindezt ebben az évben több kulturális közmunkás

is segítette. Jelenleg is vannak közfoglalkoztatottak, akik lelkesen veszik ki részüket az

eseményekből. Az év során sokan fordultak hozzánk segítségért önéletrajz, motivációs
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levél megírásával. Gyakoriak a lakossági szűrések, a látás-, hallás, ér- vizsgálatok.

Színházbérletes előadásokra szerveztünk látogatást az egri Gárdonyi Géza Színházba 6

alkalommal. A képsoron érzékelhető volt, hogy egyre jelentősebb helyszín a

Barlanglakások közösségi tere. Nem csak programhelyszínként, látogatottság

szempontjából is kiemelkedő. 2016-ban 12 026 fő tekintette meg a kiállító helyiségeket. Az

összes bevétel 3.5 M Ft volt. A Barlangház dolgozói évek óta lelkes gazdái ennek

különleges kiállító hely együttesnek, ahol jelenleg I fő önkormányzati dolgozó, 1 fő TDM

munkatárs és 1 fő NMI-s közfoglalkoztatott dolgozik. A Sáfránykertben is egy

köz foglalkoztatott gondnok látja cl a feladatokat, ahol egy norvég civil alap pályázat

segítségével további szolgáltató terekkel tudjuk bővíteni a közösségi teret. Az újjonan

kialakítandó barlangházakba, kézműves műhelyekbe várjuk a lakosság felajánlásait, a

padláson elfekvő régi szerszámokat, egerszalóki bútorokat.

A könyvtár KSZR rendszerben működik. Kulturált körülmények között tudja fogadni a

felhasználókat, biztosítva számukra számítógépet, internetet és a könyvtári kölcsönzést.

Nehézséget okoz, hogy a könyvtár helyiségének mérete, túlzottan befolyásolja az

állománygyarapítást, továbbá az önálló bejárat kialakítása is ésszerű lenne. A Közösségi

ház kisebb-nagyobb hiányosságokkal, de rendeltetésszerűen működik. Nem kevésbé

fontos számunkra a legkisebb Közösségi Házat benépesítő Romák Egerszalókért

Egyesület munkája, akik fejlesztő foglalkozásokat, tábort, zenei képzést szerveznek a

gyerekeknek.

Az IKSZT úgy alakítja szolgáltatásait, hogy az Egerszalókon élők és az idelátogatók

legszélesebb rétegei számára legyenek hozzáférhetők. Az éves programot egyeztettük,

összehangoltuk civil szervezeteinkkel ezt az egerszalóki és a Faluház honlapján és a

kalendáriumban lehet megtalálni, ami reményeink szerint minden házba eljutott.

A Faluház vezetőjeként fontosnak tartom a település hagyományainak, értékeinek, kulturális
eredményeinek a megőrzését és fejlesztését, ugyanakkor mint integrált közösségi szolgáltató
tér képesnek kell legyünk választ adni, energiákat mozgósítani a faluközösség problémáinak
megoldására, a társadalmi kihívásokra, mint Pl. a digitális szakadék csökkentésére,
kompetencia fejlesztéssel, az élethosszig tartó tanulásra való ösztönzéssel, közösség
fejlesztéssel, célcsoportok-, kkv-k segítésével, magas szintű kultú ra közvetítéssel.

Ezúton is köszönöm, az Önkormányzatnak támogató figyelmét! Pénzügyi adatok és a jövő évi
program- és költségterv mellékelt táblázatban. (könyvtár Suba Hajnal)
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A táblázat a civil szervezetel’tőbekárt információk ás a civil kereka ~zta1 ás a Faluház dolgozói megbeszélése alapján hésziilt.

~semény megnevezése Id~yont ~ervezett ~€öCtség ~sen~eny 0~nrasa. reszCetesprogram .~Feíe0is

Dani áttöres o&jan Tfebanos
‚ Bc’rálh Zoltán konyvtáros ás

~vfagyarKuItura !vapja 20.Jan 100000 Ft.
~ Ovure Wananna

‚ ‚ A rainz Petra, ~faruz% floéjm, Podor
Kulturhartá ejjel-mappal .febz~ 57 60 000 Ft OrszágQsrepde~tínysaroi~t

Farscmgzjáíőkok 80~00 Ft ~

Nemzeti 1~nnep ás Táneház IS.mára LOlI 000~bI Baráth Zoltán ív Fodor Edina

Boros Toros 1&febr 7V?’ 7’w’izzrnss R~’eslIZelt& Gyure Marranna
Futöverseny J&mát~ 7DM TJYJ

Benépesuít Iiarianglakások OLápr 30 000 1~1 Kraus:Petra

Koltászet nooja ILápr 60 000 Ft Barálh Zoltán

&alóki Húsvét 04J3-15 7DM’ ~~ ~~1*0at0,t~, 1~jas ‘ojatás m Krausz Petra SZBK

t’föványbörze tnárcws-áprriis 75 006 aIakosseJhetlkpantáü*~A növéityeiket, közben keríészeh tanácsok, beszélgetés Tőgyi Balázs

Ótóra, Tea 1&dpr 56000 Ed64srctN~pfaiÍrt$-olvas6 találkozó a könyvtárban Sata Barálh Zoltán
Kóru.voA Mitjáltsa OLta4j 50 000 Zéchni*ai ágásaIa~’ományörz6Nápdelkördknek Gyure kiananna

]Ozpbor ~‚nnep 21~p6j Ilri4nd~ett Szt.Andrea
SporiNap 23.máj 100 000 Spörtpálya Fodor Pc/ina

Gyere Marianna. Fodor Edina,
Gyermeknap 2&máj 100 000 FolnhL- ‚ ‚

Baratit Zo/tan, Krausz Petra.

‚ iha’0űzös~ kemeövében nut érelelcliemteatása ésko’sÍoltotánai~endághJzeknál, iuu’d zenés Bake kiagdi, Póc:ov J,áwlóné 1’
Tor-Tarts ~ 7DM szúrako~tató program (ialne Biro 1),ana, ‘ralanuni a l aluhar

dolgozoi
Msmzetr összetartozás Napja lI44tbi 60000 6oszartlz4s ás megentléÍcezé,v a Páston Kraus: Petra

Fűmklub O&j*t 5000 MéyáJmekrne.~tekzntáse~ beszélgetés Baráth Zoltán

Barlaagházátadő 2011 000
vLt’rm2mkába~ 14j4n O áZlti’nkern’é[tprogrwn, önélátrajz Írás Fodor Edina

Otórar Tea JJLjÚn 5111100 Jlerze7ge&iskönvyekről., irodalomról
Szem fvún J~j 24jún 100000 h4á’rorlnlkzeumokL~sm*ájo a badaugliáznál Gyiire Marrcmna

Nyári kászm7ves tábor 07. 200000 Pgerszcz[4ktyetnee*eknyári nrobadidrX’ napközis lábom t~yitn. Mcznamici

0ő24~;07~OI
Szalóki tu’csókzenék 0i15.~07,2L.: 07~2IL ;08.O4~,O&05 7DM Zenés ás’srláházt estek a Barlanglakósokoál

Ünnepi Hangyerstmy 2O~aug 10006 BŰn hA Zoltán
Napközis Tábor 800011 Gj~rtnektóbor Egerszalókon élűgyerekeknek

~ 22~.agg S000 IKTeszínlizök. tnteretsznlgáltatók Fodor Pc/ina



Hegyközség ésTur~zmu~
Szf’retmd[tó Portása 2Taug Egyes0let +500000 TDM + 1000 Szuettfelvoulás ás zz&~pad’ programok. borbemutatók ~ Póczo~J’nzlone ~ ~ a Saluhaz

000 FaIuMz
Ótóra’ 7ea 07~szepL 20 000 beszálgetásyveheől, ‚rodalomról Baráti’ Zoltán kc’nyvtáros

Ősz’ Ware délután J3~szept 40 000 ö~kószönÍő mesés délután kézművesfoglalkozársal játékkal Krausz Petra ás Baráth Zoltán

Ligészségnap lS,szept 20 000 L~ikosságnak tartott bemulatók. előad~sok szűrések Gyere Márzanna
Szent Mihály $iap’ Program 24szept 200 000 Barhmgíakásoknál Krausz Petra

Arad’ sértanúkMegemlékezév O6,olcl 50 000 4fegemlákezés éskorzorúzás a Párton Baráti’ zoltán

Idősek napja 13,okl 200 000 Aj&lu ő5évfeleit’ lakosainakszervezett ajándék színházi műsor ás szórakoztató est Fodor Edma

hFe,nzet’ &nnep ás Táncház 23,okt 60 000 Ünnep’ megemlékezés Gyüre Marianna
Krsvállaliwzók Fóruma 06~’ov 2000 Online marketing Új programok. segítő alkalmazások bemutatása Fodor Edina

Mesekör l0~nov 40 000 helyi írónő könyubemutatöja Baráti’ Zoltán konyvtáror

‚ ‘ ‘ ‘ ‘. ‘ . ‚ Gyere ?‚Íarianno, a tcrlnhéz dolgozóiMarton Aap Jinov 7DM Hegyomanyőezőprogramok. őba~tZtes, ujbor kóstolas, rétes nyujtas egyeb meglepetesek zt a &-aIóBak Barát, Knre tagja,

Borkorcsolya Napok l9~noy 1DM 4 (jyógyWzek Volgye 3 telep’ ‘lésán 7DM Gvürt %farianna

Mikulás J’Jzntó Oődec 200 000 Egerszaták kázpontjába htntón ái*ezzka Mikulás, itá,ja a gyermekeket, alakel Krausz Petra
megajandekoz~

‘Advennől vízkereszl’g’ 11,20-1224 90 000 falu díszítés. karácsony váró progrtzmolca ~~ísaíJktakBarát’ Késével ésa TDM-el. Gyure Marianne

Pásztor játék 25,dec AzEgyhózkózség gyennekeb’ekelada’sa, szenÍnnsa Egyházkozság
“mese habbal” 2&dec 40 000 Mese előadás, habos kakaó, családi heszá[getés az unnepek kozőtt Baráti’ 7oltán

Társastánc 12x4 alkalom 384 000 48 alkalom x 8000 6-14 éves korosztály Knnszk~ Andrea
Néptánc 12x4 alkalom 240 000 48 alkalom x5000 3-6 éves korosztály
Bóakalő 12x4 alkalom 240000 48 alkalom x 5000 0-5 éves korosztály

120000 az IKSZI kötelező szolgáltatásaival
Szinhaz busz 240 000

Barlanglakasok telÚjtts, ‘ 500 ooo
melleklet szerint

~
Hely, újság 500000 Szalóki Harsona félévente + naptár
Sáfránykert melléklet szerInt 500 000 anyagok eszközök, programok

Elarlangház, kézműves napok 200000
Boszorkánykonyha 100000 Helyi idős lakosk adják ék fösesi fortélyaikat a fiatalabbalnak

Felnőtt kézműves klub 100 000

Felnőtt képzések 100 000
Gyermek játszőházak 100000 Nemzeti játszőház 30

Könyvtár 100 000 újságos polc
Plakátok, nyomtatványok 800 000



Egerszalók Könyvtári, Információs és Közösségi Hely

Beszámoló: 216-os év

az Egerszalóki Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére

Kettős minőség: a könyvtár az IKSZT Faluház közösségi tere és a Bródy Sándor Megyei és

Városi Könyvtár szolgáltatóhelye. Ez nagyszerű előnyökkel jár, hiszen minden Faluházban

megrendezett programra betérő látogató egyben könyvtárlátogatóvá is válhat, egyszerre

tudnak a falu lakosai többféle szolgáltatást igénybe venni. Ugyanakkor a megyei könyvtár a

Hevestéka rendszeren keresztül biztosítja azt a szakmai és ellátásbeli hátteret, melynek révén

egy kis település könyvtára is a korszerű, modern könyvtárak sorába zárkozhat fel, bekerülhet

az országos szakmai vérkeringésbe, a falu lakosai helyben (!) tudnak hozzájutni a számukra

fontos dokumentumokhoz (könyv, hangos könyv, CD, DVD, folyóiratok, elektronikus

dokumentumok) ill, vehetnek részt különböző olvasásnépszerűsítő és közösségépítő

programokon. Ebben a szellemben végezte a könyvtár 2016-ban a tevékenységét, és komoly

előrelépéseket ért el ennek érdekében.

Néhány adat:

2200 személyes használat, melyből 700 fő 14 éven aluli

373 kölcsönzés, melyből 130 fő 14 éven aluli

586 db kölcsönzés, melyből 171 db-ot 14 éven aluliak kölcsönöztek

Új szolgáltatás a távhasználat és a könyvtárközi kölcsönzés, melyek egyre népszerűbbek. 17

alkalommal éltek a távhasználat lehetőségével és összesen 25 dokumentumot hozattunk meg a

megyei könyvtár segítségével az ország más könyvtáraiból. A postaköltséget a megyei

könyvtár biztosítja.

Állományfejlesztésre az önkormányzat segítségével 100.000 Ft körüli értékben vásároltunk.

Az állományfejlesztéshez a megyei könyvtár is hozzájárult, ennek adatai szerepelni fognak a

minden év májusában BSK által összeállított beszámolóban. De óriási jelentősége van annak,

hogy a megyei könyvtár KSZR rendszerén keresztül, a háromhavonta cserélődő

könyvállomány révén kb. másfél millió Ft értékben fordultak meg könyvek az egerszalóki

piciny bibliotékában. Ezeket a könyveket az olvasók nagyon szeretik, várják mindig a

cserekönyvek érkezését.

Egyre ismertebb az is, hogy a pici bibliotéka rendelkezik online-katalógussal, így a helyiek

akár otthonról is megtekinthetik a könyvtár gyűjteményét.



A könyvtár immár rendelkezik Saját Facebook prof~i1lal is, amely szintén hozzájárul a

könyvtár szolgáltatásainak egyre ismertebbé, népszerűbbé tételéhez, hozzájárul a művelődés,

az információnyújtás és a kulturált szórakoztatás színesebbé tételéhez.

Négy olvasásnépszerűsítő programot is szervezett a könyvtár, melyeket szintén a megyei

könyvtár biztosított.

Az egerszalóki könyvtár működésére az a jellemző, hogy tevékenysége szorosan kötődik a

Faluház többi tevékenységéhez. Az IKSZT egyik közösségi tere, ezáltal tevékenysége mind

helyi, mind pedig szellemi „adottságai” révén megköveteli az összefonodást, az

egymásraépülést. A Faluház sokszínű és sokszámú programjai gyakran kötődnek a

könyvtárhoz, akár egy megbeszélés bitosításával, és fordítva is: a könyvtár programjainak

lebonyolítása szervesen hozzátartozik e művelődési intézmény nagy egészéhez. Mind emberi

tevékenységben, mind a helyiséghez kötödő megoldásokban, mint szellemiségben.

Két javaslat : 1. a megyei könyvtár arra kényszerült, hogy szolgáltató helyein beiratkozási

díjat vezessen be. Erről részletes információt küldött a megyei könyvtár. Az összeg

szimbólikus, de tisztelettel kérjük a képviselő-testületet, hogy fogadja el a beiratkozási díj

önkormányzat általi átvállallását! Továbbra is ingyenes lenne akkor a község lakosainak a

könyvtári szolgáltatások igénybevétele és a pénzügyi kezelés is nagyon leegyszerűsödne.

2.Szükség lenn a jövőben egy korszerű folyóirat-tartó polcra.

Az egerszalóki könyvtár egy folyamatosan fejlődő könyvtár. A helyiek magukénak érzik, a

legkissebbektől a legidősebbekig. Jelenleg 142 aktív használója van, és minden esély megvan

arra, hogy ez a szám a jövőben emelkedni fog. Úgy érezzük, eredményes évet zártunk!

Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

Tisztelettel: Baráth Zoltán és Suba Hajnal
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Egerszalák — Demjén — Egerszólát
38 közvetlen egyesületi tag

Szállodák (Cascade, Korona, Salíris, Shíraz, Thermal Park)

• Éttermek
• Borászatok

Magánszemélyek
• Egyesületek (Dettube, Egerszalóki Turizmus Egyesület)

• Közel 180 vendégház, 6 panzió
• 4 főállású munkatárs
• 1 NMI kulturális közfog lalkoztatott

4.
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Falunéző turistabuszjárat elindítása
Imázskiadványok Egersz&ókró~
Üdítő ~S kávégépek vásárlása (kávézó)
Szalóki borok palackos értékesítése
Mesekönyv kiadás
Saját márkás termékek (heiyi kézművesek)
Pénztárgépek vásáilása
Konyhapult a Sáfrány kertben

Gyógyvizek ‚1
Egerszalák Demjén Egerszólát

Gyógyvizek VöLgye TOM Egyesület

3394 Egerszatók, Széchenyi Út 9~
TeLefon: +36 36/ 200 029
E-maiL: info@gyogyvizekvotgye.hu
www.gyogyvizekvoLgye.hu LSzolgáltatása ink:
turisztikai információk, száLLásinformációk,
programajánlatok, túravezetés,
kerékpárkölcsönzés, grafikai tervezés,
nyomdai előkészítés, helyi termékek piaca,
ajánciékboLt, tájszoba,
babakiálLítás, rendezvényudvar

9
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Magya rázat2Ol7 évi költségvetés te rvezethez

Bevételek:

1. Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz: ez az összeg az előző évi befizetett FA 20%-a, és a
2015 évben befizetett IFA után kapott állami támogatás ( ami jelen esetben a korábbi 1,5 Ft
helyett már csak 1 Ft) szintén 20 %-a

2. Tagdíjak: A TDM Egyesületnek jelenleg 38 tagja van, a tagok a vállalkozásuk mérete alapján

50-5 ezer Ft közötti tagdíjat fizetnek.
3. Saját bevételek:

a) szolgáltatás:
- a TDM iroda saját szervezésén belül programszervezést,idegenvezetést,

túravezetést tud vállalni,
- közös kedvezményes kiállítási megjelenést ajánl a tagok részére ha erre igény

van,
- grafikai munkákat tud vállalni az iroda a tagoknak és külsősöknek is

kedvezményes áron ( prospektusok, névjegykártyák, címkék, oklevelek stb.),
- a 2016 évben kibocsájtott Gyógyvizek Völgye turisztikai kártya többségében

kiadásra került 2016 évben de az elveszett kártyák pótlása az irodában történik
továbbra is ill. bővítés esetén Új kártya is igényelhető,

- a Gyógyvizek Völgye kiadványaiban kedvezményes hirdetési lehetőséget
biztosítunk a szállodáknak, panzióknak, borászatoknak, éttermeknek.

b) értékesítés bevételei:
- a Turisztikai Irodában ajándékbolt üzemel, melynek kínálata folyamatosan bővül
- az egerszalóki Barlanglakásoknál is üzemel egy kisebb ajándékbolt
- terveink között szerepel italautomata és kávéautomata üzembe helyezése

mindkét helyszínen.
c) eszközök bérbeadása:

az Egyesület rendelkezik kerékpárokkal, melyek kölcsönzése már 2016 évben is
működött. Továbbá az Egyesület rendezvénysátra és színpada is bérbe adható.

d) Kisbusz üzemeltetés:
az Egyesület 2016 évben megvásárolt egy használt elektromos városnéző kisbuszt.
Ennek üzembe helyezése várhatóan tavasszal megtörténik, majd menetrendszerűen
kívánjunk közlekedtetni a nyári szezonban. Ill. rendezvényekre ki is bérelhető. A
kisbusz várhatóan a falu, a barlanglakások és a fürdő között fog közlekedni minden
nap, naponta többször. Az utasok egy irányú ill. oda-vissza jegyet tudnak majd
váltani.

e) Szponzori támogatás:
az Egyesület már a korábbi években is megpróbált a saját rendezvényeihez
támogatókat keresni. Ez a Futóverseny esetében sikerült is eddig. Ezt továbbra is
folytatni szeretnénk egyéb rendezvényeink esetében, Új szponzorok megkeresése is
folyamatban van.



Kiadások:

1. Rendezvények támogatása
Az Egyesület mindhárom tag településén pénzbeli összeggel támogatja a nagyobb
rendezvényeket. A támogatott rendezvények és az összegek mindig az adott település
vezetőségével való egyeztetés során kerülnek véglegesítésre.

2. Iroda fenntartási költségek:
Az iroda helységért az Egerszalóki Önkormányzatnak fizetünk bérleti díjat. A rezsi költségek
az emelkedő árak miatt növekednek kis mértékben. 2016 évben szükség volt az informatikai

berendezések bővítésére, de 2017 évben már nem várható nagyobb ilyen jellegű beruházás.
Ezen sorok között szerepelnek a könyvelési ktg-ek, ügyvédi díjak. Reprezentációra olyan
esetekben van szükség, amikor az irodában vendégeket fogadunk, vagy valamelyik
étterembe szükséges a partnereket vendégül látni.

3. Személyi jellegű kiadások
Az Egyesület 4 főállású alkalmazottat fizet, és megbízási díjat az elnök részére. 1 főállású
munkatárs a Barlanglakások gondnokaként dolgozik. Emellett 1 fő kulturális
közfoglalkoztatott dolgozik a Turisztikai Irodában, akit az NMI fizet. Jelenleg február 28-ig van
élő szerződése. A főállású dolgozók Erzsébet utalványt és Szép kártyát kapnak fizetésen
kívül. Az egyik főállású dolgozó minimálbéren került alkalmazásra, 2017 évben a minimálbér
kötelező emelése miatt bruttó 10.000 Ft-os béremelkedést terveztünk be az ő részére és
ezzel egyidőben a többi munkatárs részére is a bérfeszültség elkerülése végett.
(A dolgozók a rendezvények és a hétvégi nyitvatartás miatt nagyok sok hétvégén dolgoznak,
amiért túlóra pénzt nem tudunk fizetni, csak lecsúsztathatóak azok a napok)
2017 évre be kell terveznünk 1 fő alkalmi foglalkoztatottat, aki a városnéző kisbuszt fogja
vezetni a szezonban. A mindennapos üzemeltetés miatt erre szükség van, csak az iroda
dolgozóival ezt nem tudjuk megoldani. Lesznek olyan napok is, amikor az iroda dolgozója
fogja vezetni a kisbuszt.

4. Virágosítás
Az Egyesület az önkormányzattal egyeztetve végzi Egerszalók virágosítását(a
Barlanglakásoknál, falu központban, Faluház előtt, TDM udvaron, a falu utcáin, közterein)

5. Tagdíjak, konferenciák
Az Eger Térsége TDM felé működési hozzájárulást kell fizetnünk egy korábbi megállapodás
értelmében, ezen kívül tagdíjat is fizetünk feléjük, valamint az Országos TDM Szervezet felé
Is.

6. Mikrobusz
Az Egyesület pályázati támogatásként nyerte el a mikrobuszt 2015 évben. Ennek üzemeltetési
és üzemanyag ktg-e van. A mikrobuszt civil szervezetek kérhetik kölcsön különböző
utazásaikhoz. Így adtuk kölcsön a Borvirág Férfikórusnak, a Rozmaring Asszonykórusnak, a
Szalókiak Baráti Körének. Év elején meghatározott keretek szerint kérhetik el a buszt a
megjelölt civil szervezetek. Sofőrt nem tudunk minden esetben biztosítani.

7. Biztosítási díjak (ide került a mikrobusz kötelező biztosítása, a Casco biztosítása, a városnéző
busz kötelező biztosítása, utasbiztosítása és az iroda vagyonbiztosítása)

8. Marketing
- kiadványok, utánnyomások ( új kiadványként image katalógust tervezünk,

megjelenési~idő várhatóan tavasz. Utánnyomásokat a fogyásokat figyelembe



véve évközben tudunk megtenni. Jelenleg rendelkezésre áh: Egerszalók leporello,
Gyógyvizek Völgye térkép, Gyógyvizek Völgye szálláskatalógus)

- hirdetések

( Ezen a soron szerepelnek az online és offline hirdetések. Vannak évek óta
visszatérő hirdetéseink, amelyek már bizonyítottak, beváltak:
www.e~ri~ro~ramok.hu, programturizmus.hu oldalakon, Fesztiválok20l7
katalógus, Egri TV, FM7 rádió, stb.
Tervezzük rövid kisfilmek készítését, melyet városi tv-éknél szeretnénk leadni
több alkalommal, még az árakat nem ismerjük pontosan)

- tanulmányút (2017 évre a szűkösebb keretek miatt nem tervezünk
tanulmányutat, csak önköltsége hozzájárulással lenne megoldható)

- oktatás, továbbképzés ( nincs konkrét tanfolyam betervezve, ez majd évközben
alakul, konferencia meghívások várhatóak)

- honlap nyelvi mutáció elkészítése (szlovák és lengyel nyelven tervezzük a honlap
teljes anyagának lefordítását és feltöltését)

- kiállítások, kitelepülések ( Lengyelországba, TarnowskieGory-ba kaptunk
meghívást a Magyar Napokra, ennek szervezése folyamatban van, ez 5-6 napos
kint tartózkodást jelent informátoroknak, kulturális fellépőknek)

- fotótár bővítés (folyamatos feladat, leginkább a rendezvényekről szükséges Új
képek készítése)

- szóróanyagok, szórólap, plakát, mohino( ezek a rendezvényekhez kapcsolódva
készülnek, mindig a leggazdaságosabb formában és helyen, a tervezésük helyben
történik)

- közösségi média, adwords hirdetés ( folyamatosan jelen vagyunk a TDM
facebook oldalán, a rendezvényekhez kötődve fizetett hirdetéseket indítunk, a
kedvelők számának növelésére játékot tervezünk. Az adwords hirdetések
folyamatosan mennek az év során előre beállított kulcsszavak alapján.)

- egyéb ( a többi helyre nem sorolható év közben váratlanul felmerülő ktg-ek
kerülnek ide)

9. Fejlesztések, beruházások (Terveink között szerepehitalautomata, kávé automata kihelyezése
a TDM iroda teraszán, és a Barlanglakásoknál, konyhapult kialakítása a Sáfránykertbe az Új
Fogadó épületnél, pénztárgép beszerzése 2 db, kávéházi asztalok 4 db, székek 8 db
beszerzése a TDM iroda teraszára, 2 db gyerek kerékpár beszerzése, a meglévő kerékpárok
műszaki átvizsgálása)

10. Kötelezettséggel terhelt összeg

( A 2017 év elején kifizetésre került számlák kerülnek ide, amelyek még a decemberi
időszakra vonatkoznak ph. decemberi bér, villany, gáz stb. Ez becsült összeg.)



Gyógyvizek Völgye TDM Egyesület
2017. évi_bevételi_terve

Megnevezés Összeg e Ft-ban
2016. áthozott pénzeszközök (pénztár + bank) 3 658

Önkormányzatoktól átvett pénzeszközök (előző évi IFA
alapján+állami tám.) 29 209

Demjén - becsült összeg 5 261
Egerszalók - becsült összeg 23 948
Egerszólát

Tagdíjak 660
Saját bevételek 4 050

a) szolgáltatás ( programszervezés,idegenvezetés, közös
kiállítási megjelenés, grafikai munka, turisztikai kártya,
kiadványban való megjelenés) 600
b) értékesítés ( ajándékbolt, italautomata) 2 500
c) eszközök bérbeadása ( kerékpár, sátor) 150

d) falunéző kisbusz üzemeltetés 500
e) szponzori támogatás 300

Bevételek összesen 37 577

2017. évi_kiadási_terve
Megnevezés Összeg ezer FT

Rendezvények támogatása 8 561
Demjén (rendezvények részletezve) 4 261

Demjéni_Dalos_nap
Hegyeskő_nap_( plusz reklám_TDM_ktg.)
Kóposztás_nap
Disznátoros

Egerszólát ( Olaszrizling Fesztivál) 400
Egerszalók ( rendezvények részletezve) 3 900

Boros-Toros 350
Húsvét 300
Tor-Túra 800
Tücsök Zenék ( TDM szervezés) 400
Szüreti Bortúra 800
Márton nap 350
Borkorcsolya Napok ( TDM szervezés) 250
Adventi vásár 150
Garantált programok a Barlanglakásoknál

( Bolond lyuk..., kenyérsütés) 500
Iroda fenntartási költségei 2 770

Közüzemi díjak(víz,gáz,áram,szemét) 350
Posta, Internet, telefon(mobilok+ IP tel., bankktg.) 350

Egyéb irodai költségek (nyomtató patron,papír, tisztítószer) 550
Bérleti díj 720
Számítástechnika (karbantartás, számítógép,honlap,javításo 200
Könyvelés, jogi szolg.,szakértői díjak 500

Reprezentációs ktg. 100
Személyi jellegű kiadások járulékkal 15 234

Állandó alkalmazottak bére, hozzájárulások 1 fő+elnöki és
a járulékaik 13 200
Béren kívüli juttatások(Erzsébet Utalvány± OTP Szép kártya) 784
Munkába járás költségei 100
Kiküldetés, közlekedési költségek, elnökségi klktg. 400

Kisbusz sofőr alkalmazás időszakosan 750



Tagdíjak, konferenciák (országos TDM±térségi TDM+ térségi m
Mikrobusz (üzemeltetés, fenntartás ktg.,)
Biztosítási díjak ( mikrobusz, városnéző busz, vagyonbizt.)300
Marketing költségek

(külön lapon részletezve -munka 2)
Fejlesztésekre, beru házásokra elkülönített összeg
Kötelezettséggel terhelt összeg 2016. évről(12. havi bér,
decemberi számlák stb.)

Kiadások összesen

1 100
340
300

3 572

2 500

1 200

37 577

Virágosítás (falu+iroda) 800

Gyógyvizek Völgye TDM Egyesület
2017 évi tervezett marketing feladatai, költségei

összeg ezer Ft-ban
Kiadványok (utánnyomások, Új image kiadvány készítése) 700
Média hirdetések (Újság, magazin, tematikus kiadványok) 1120
Tanulmány Út tagok részére o
Oktatás, tová bbképzés, konferencia részv.díj 50
Honlap nyelvi mutációkkal bővített tartalommal (lengyel,
szlovák) 250
Kiállítások, kitelepülések ( Lengyelország:Tarnowskie Gory) 700
Fotótár bővítése (benne rendezvények fotózása) 180
Szóróanyagok, szórólap, plakát, molino készítése 100
Adwords és facebook kampány 472
Egyéb O
Osszesen: 3572
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UZLETI TERV

A~ B~gers~a/óki Gyógyforrást Ü.~emeZtetó’ és S~o’gáltató Kft.
2017. ÉVI GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A vállalkozás bemutatása

A társaság 2001. november 7-én 3 aFt törzstőkével alakult meg, mely 2002-ben 21 mFt-ra
emelkedett. Egerszalók Község Önkormányzata a tulajdonában lévő 2 db hévízkutat
térítésmentesen, korlátlan idejű használatra átadta az Egerszalóki Gyógyforrás Uzemeltető Kft-nek.

A 2017. évi üzleti terv készítésekor társaságunknak két tulajdonosa van. Egerszalók Község
Onkormányzata 90 %-os tulajdoni aránnyal és 98 szavazattal rendelkezik, Szalók Holding Zrt „f.a.”
10 % tulajdonrésszel és 2 szavazattal bír. A társaság törzstőkéjéből Egerszalók Község
Önkormányzata 18.920.000,- Ft-tal, Szalók Holding Zrt. „f.a.” 2.080.000,- Ft-tal részesedik.
Ugyanakkor szolgáltatási szerződéses viszonyban az Event-Irnmo Kf-vel mint bérlővel állunk.

A Kit fő tevékenysége a 3600 Víztermelés, - kezelés, - elosztás.
Egyéb a társasági szerződésbe foglalt tevékenységi körök:

Gőz-, melegvíz ellátás
Szállodai szolgáltatás
Ifjúsági, turistaszállás-szolgáltatás
Kemp ing szolgáltatás
Etkezőhelyi vendéglátás
Bárok, hasonló vendéglátás
Ingatlanberuházás, - eladás
Ingatlan bérbead ása, üzemeltetése
Ingatlankeze lés
Piac- és közvélemény-kutatás
Ijzletviteli tanácsadás
Takarítás, tisztítás
Máshova nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás
Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás
Egyéb sport tevékenység
Máshova nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység



A társaság székhelye: 3394 Egerszalók, Kossuth u. 17.
Cégvezető: Palcsó Péter ügyvezető
Könyvvizsgáló: Szarvas Dénes Eger-Audit Kit
Felügyelő bizottság: Ludányi Attila elnök

Asztalos Erzsébet tag
Dr. Tóth Attila tag

Könyvelő: Szlama Mária Agria Privát Kit

A társaság jogi képviseletét átalánydíjas megbízás alapján a Sinkó & Bódis Ügyvédi Iroda látja el.

A vállalkozás 2016. június 01-től 3 fót alkalmaz fóállásban (ügyvezető, ügyintéző, karbantartó). A
társaság Egerszalók Önkormányzatától irodahelyiséget bérel.

A vállalkozást a hévízkutak üzemeltetésére, a kitermelt gyógyvíz értékesítése és az Európában
egyedülálló mésztufadomb fenntartása céljából alapították. A Kit bevételét a Szalók Holding Zrt.
„f.a.” tulajdonában lévő és az Event-Immo Kit által üzemeltetett gyógyflirdő részére értékesített
gyógyvíz díja jelenti.

Társaságunk rendelkezik a működéshez szükséges vízjogi engedéllyel, amely a szerződésben
rögzített vízmennyiségek kitermelését, értékesítését lehetővé teszi. Társaságunk 2005. év óta
folyamatosan nyereségesen működik, és eddig összesen 186 mFt osztalék kifizetése valósult
meg.

2017. évi főbb feladatok

A társaság működőképességének fenntartása, a lehető legnyereségesebb gazdálkodás
biztosítása.
Gyógy- és élményR~rdő, strandf~irdő zavartalan vízellátásának biztosítása.
2018. évi, illetve hosszú távú gyógyvíz szolgáltatási szerződés megkötése.
A szakhatóság által előírt műszerezettséggel a kutak szakszerű üzemeltetése
Természetes mésztu fa domb ál lagának megőrzése, folyamatos karbantartása.
Szakhatóság előírásainak megfelelő rendszeres mérések, vizsgálatok, karbantartások

elvégzése.
Mesterséges „sódombon” elvégzett építési, műszaki beavatkozás eredményeként létrejövő
hatékonyabb kiválás elősegítése, folyamatos és időszakos karbantartása, esztétikai javítása.
Vagyonvédelem szintentartása.
Az önkormányzat 2017. évi beruházási munkáinak szakmai segítése.
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Főbb feladatok indoklása

Tulajdonosaink részéről továbbra is alapvető elvárás a nyereséges működés. Növekvő
árbevételünk mellett 2017-ben is hatékony, de költségtakarékos gazdálkodásra törekszünk.
A Saliris Resort Spa egyre eredményesebb működéséből eredő kedvező körülményeket is
figyelembe véve megállapodás szerinti, inflációkövető vízdíj emelést értünk el.
A mindkét fél számára előnyös kiszámíthatóság, tervezhetőség és szolgáltatási biztonság
érdekében társaságunk tulajdonosai 2017-től kezdődően hosszú távú, megállapodás
megkötését tervezik.
A gyógyvízért fizetendő 2017. évi díjat társaságunk tulajdonosa már a korábban elfogadott
üzleti tervben meghatározta. Ennek 2017. évi összege 112.000 eFt + AFA (139,5
Ft!m3+AFA).
A gyógyfUrdő egyben Egerszalók egyik szimbóluma, de a régió idegenforgalmi
különlegessége is a természetes mésztufa domb. Ennek megőrzése, fenntartása társaságunk
számára továbbra is fontos feladat.
Ezzel együtt a mesterségesen kialakított „sódombok” esztétikailag elfogadható látványára is
sok energiát fordítunk és különböző beavatkozásokkal próbálunk az egyre magasabb szintű
minőségi elvárásoknak megfelelni.
A 2020-ig érvényes vízjogi engedélyünk részletesen meghatározza a két hévízkút
üzemeltetési szabályait.
Kútjaink rendelkeznek a speciális mennyiségi, hőmérséklet, nyomás, vízhozam mérést
biztosító eszközökkel. Ennek rendszeres h itelesítését elvégezzük. A vízhozammérők
elektronikájának cseréi szükségesek az agresszív környezeti hatások miatt.
Ugyancsak szakhatósági előírások rögzítik a kutakon elvégzendő egyéb méréseket is.
Evente átfogó laborvizsgálatokat végeztetünk, ezek eredményei stabilak, megnyugtatóak.
A Gyógy- és élményfőrdő működését zavartalan vízellátással kell biztosítanunk. Ezért
karbantartásainkat a különböző leállással járó műszaki méréseket is össze kell hangolnunk.
Az idegenforgalommal a sódombok iránti érdeklődés is egyre növekszik, és ennek sajnálatos
velejárója a megközelítési utak, főleg lépcsők és kerítés(ek) intenzív elhasználódása.
Ezeknek felújítására, pótlására, javítására 201 6-ban az eredetileg tervezettnél többet
ford ítottunk, 2017-ben ál lagmegőrzésre törekszünk.
Az előzőek is indokolttá teszik az őrzés-védelem további fenntartását, fokozását.
Onkormányzatunk pályázati forrásokból történő 2017. évi fejlesztési, beruházási
célkitűzéseit továbbra is segíteni akarjuk a társaságunknál meglévő szakmai ismeretekkel és
tapasztalatokkal.
Társaságunk lehetőségei szerint, valamint a tulajdonosi szándék mértékében támogatást
nyújt alapítványoknak, civil szervezeteknek, esetenként szponzori tevékenységet végez.
Közérdekfi feladat átvállalása jogcímen az önkormányzat számára anyagi forrást biztosít.
Ezt a tevékenységet 2017-ben is folytatni szeretnénk.
Az üzleti tervben meghatározott célkitűzések elérése esetén a tárgyévben is célunk jelentős
osztalék kifizetése, és az eredménytartalék növelése.
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Bevételek

Társaságunk és az Event-Immo Kit, mint jelen időszakban egyedüli vízfelhasználó között a 2017.
évre szóló érvényes vízszolgáltatási-felhasználási szerződést megkötöttük.

A 2017. évi vízdíjat 112.000 eFt + ÁFA összegben rögzítettük (139,5 Ft!m3+ÁFA). A szerződést
az üzleti terv részeként a taggyűlés hatásköre jóváhagyni.

Beruházások

2017-ben társaságunk Saját forrásból beruházást nem tervez. Pályázat keretében megvalósuló
fejlesztések társaságunkat is érintik. Kedvező döntés esetében a sódomb további statikai
megerősítése, valamint a 10 éves hagyományos reflektorok LED-es fényforrással való cseréje
valósulhat meg.

Karbantartások

2017-ben a sódombok és környezete karbantartását, a kutak üzemeltetési szabályzat szerinti
kezelését vállalkozás végzi.

Vállalkozói díj 1 .800 eFt
Kerítés, képcső, korlát szükség szerinti javítása, festése, pótlása 400 eFt

~ Mesterséges sódomb esztétikai beavatkozásai, természetes sódomb,
hangforrások és világítás karbantartása 2.300 eFt

~ Kútfejek és tartozékaik cseréje, karbantartása 600 eFt
Egyéb karbantartás (ingatlan, irodagépek, jármű, rendszergazda,stb.) 1.000 eFt
Karbantartás összesen: 6.100 eFt

Személyi jellegű ráfordítások

Az előterjesztés összeállításakor már megszületett az Országos szintű 2017. évi bérmegállapodás, a
javaslat ennek ismeretében történt.
A személyi jellegű ráfordítások összegét, a 2017. évre 5,3 %-kal javaslom megnövelni.
A bérköltség 10 %-os emelkedéséből 725 eFt, azaz 5,8 % áthúzódó bérként jelentkezik. A 2017. évi
bérek emelésére fordítható bértömeg 515 eFt, azaz 4,2 %.

Az összeállított tervjavaslat ezt a nagyságrendet tartalmazza.

Egerszalók, 2016. december 05.

Palcsó Péter
ügyvezető
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Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető Kft.
2017. évi üzleti tervének

eredménykim utatása

2016. évi 2017. évi
M e g n e v e z é s módosított terv

terv (eFt’~
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 110 000 112 000
02. Export értékesítés nettó árbevétele
I. Ertékesítés nettó árbevétele 110 000 112 000

03. Saját termelésű készletek állományváltozása
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke
II. Aktivátl Saját teljesítmények értéke
III. Egyéb vetételek I

Ebből visszaírt értékvesztés
05. Anyagköltésg 6 000 4 000
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 18 240 18 000
07. Egyéb szolgáltatások értéke 13 000 11 000
08. Eladott áruk beszerzési értéke
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.08.+09) 37 240 33 000
10. Bérköltség 12 460 13 700
1 1. Személyi jellegű kifizetések 1 770 1 800
12. Bérjárulékok 3 530 3 200
V. Személyi jellegű ráfordítások 17 760 18 700
VI. Ertékcsökkenési leírás 4 000 5 000
VII. Egyéb ráfordítások 5 000 4 500

Ebből értékvesztés
A. UZEMI TEVEKENYSEG EREDMENYE 1.+II.+I1I.-IV.-V...VI...V1I.) 46 001 50 800
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés

Ebből kapcsolt vállalkozásoktól kapott
14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége

Ebből kapcsolt vállalkozásoktól kapott
15. Befektetett pénzügyi eszközök

Ebből kapcsolt vállalkozásoktól kapott
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

Ebből kapcsolt vállalkozásoktól kapott
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.) 26 50
18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése

Ebből kapcsolt vállalkozásoktól kapott
19. Fizetendő kamatok és kamatjellgű ráfordítások

Ebből kapcsolt vállalkozásoktól kapott
20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek árfolyamvesztése
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.) O O
B. PENZUGYI MUVELETEK EREDMENYE (VIII.-IX.) 26 50
C. SZOKÁSOS VALLLAKOZASI EREDMENYE (+A+-B.) 46 027 50 850
X. Rendkívüli bevételek
XI. Rendkívüli rárfordítások 4 000
D. RENDKIVULI EREDMENY (X.-XI.) -4 000
E. ADOZAS ELOTTI EREDMENY (±-C±-D) 42 027 50 850

XII. Adófizetési kötelezettség 4 545
F. ADOZOTT EREDMENY (+-C.+-D.)

22. Eredménytartalék igénbevétele osztalékra, részesedésre
23. Jóváhagyott osztalék, részesedés
G. MERLEG SZERINTI EREDMENY (±-F.±22-23.)

Egerszalók, 2016. december 05.



GYÓGYVÍZFELHASZNÁLÁSI-SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
MÓDOSÍTÁS ÉS KIEGÉSZÍTÉS

2017. ÉVRE

Amely létrejött egyrészről az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft. (3394
Egerszalók, Kossuth u. 17.) képviseli Palcsó Péter (3394 Egerszalók, Jókai u. 34.) ügyvezető,
továbbiakban, mint Vízhasznosító,
másrészről Event-Immo Kft. (1065 Budapest, Révai utca 10., fióktelepe 3394 Egerszalók,
Forrás út 6.) képviseli Schmidl Péter ügyvezető (1037 Budapest, Hegyoldal utca 6.)
továbbiakban, mint Vízfelhasználó között.

Szerződő felek jogelődjei (Szalók Holding Zrt., valamint az Egerszalóki Gyógyforrást
Üzemeltető és Szolgáltató Kft) 2003. április 07-én Gyógyvíz-felhasználási szolgáltatási
szerződést kötöttek. A Vízhasznosító garantálta a tulajdonában lévő D-42 és D-42/A jelű
kutakból kitermelhető összes engedélyezett vízmennyiség Vízfelhasználó részére történő
kizárólagos hasznosítását.

Felek abban is megállapodtak, hogy a szerződést évente felülvizsgálják. A felülvizsgálat alapján
2017
. évre a következőkben állapodnak meg:

1. Felek a vízszolgáltatásért fizetendő díj teljes összegét 112. 000 000 Ft ± ÁFA összegben
állapítják meg, mely a kitermelhető teljes 803 .000 m3 vízmelrnyiségre vonatkozik.

2. Vízfelhasználó nem járul hozzá ahhoz, hogy a részére kizárólagosan biztosított
803.000 m3 kitermelhető vízmennyiség terhére Vízhasznosító harmadik fél részére

gyógyvizet értékesítsen.
3. Vízfelhasználó a 1. pontban meghatározott díjat a kizárólagos felhasználási joga és a 2.

pontban rögzített harmadik fél részére történő értékesítés tilalma miatt a ténylegesen
felhasznált mennyiségtől függetlenül köteles megfizetni.

4. Vízfelhasználó az 1. pontban meghatározott díjat az 1 .sz. mellékletben rögzített
ütemezés szerint fizeti meg Vízhasznosítónak.

5. Vízhasznosító a tárgyhóban számlát állít ki és küld meg Vízfelhasználó részére.
6. Vízfelhasználó a számlán szereplő fizetési határidőn belül a Vízhasznosító számlájára

történő átutalással teljesíti fizetési kötelezettségeit.
Felek megállapodnak, hogy Vízhasznosító 30 napos fizetési késedelem időtartamáig
késedelmi kamatot nem érvényesít és más egyéb követeléssel sem él.

7. Az évi 803.000 m3-en felüli vízfogyasztás túlfogyasztásnak minősül, ennek díja
160,- Ft/m3 ± ÁFA.
Az esetleges túlfogyasztást Vízhasznosító 2018. január 10-ig rögzíti és számlázza ki
Vízfelhasználó részére, melyet az 30 napos fizetési határidővel teljesíti.

8. Felek jelen szerződésmódosítás és kiegészítés árakra vonatkozó előírásait 2017. 01. 01.
napjától tekintik érvényesnek.

9. Felek jelen szerződésmódosítást és kiegészítést mint akaratukkal egyezőt írják alá,
amely a Vízhasznosító taggyűlésének jóváhagyásával 2017. 01. 01 -től lép hatályba.

Egerszalók, 2016. október

Egerszalóki Gyógyforrás Kfl. Event-Immo Kft

Palcsó Péter Schmidl Péter
ügyvezető ügyvezető



Vízhasznosító Vízfelhasználó

Javaslat
2017. évre vonatkozó vízdíj számlázási,

fizetési ütemezésre

Éves vízdíj: 112 000 eFt + ÁFA

Számlázási . ‚ .

‚ .. ‚ FizetesiHonap utemezes ‚ . „

‚ hatarido
(netto)_eFt

Január 8000 Január3l.
Február 8 000 Február 28.
Március 9 000 Március 31.
Aprilis 9 000 Aprilis 30.
Május 9 000 Május 31.
Június 10000 Június 30.
Július 1 1 000 Július 31.
Augusztus 1 1 000 Augusztus 31.
Szeptember 10 000 Szeptember 30.
Október 8 500 Október 31.
November 8 500 November 30.
December 10 000 December 31.

Összesen 112 000

Egerszalók, 2016. október

Egerszalóki Gyógyforrás Kfl. Event-Immo Kft.

Palcsó Péter Schmidl Péter
ügyvezető ügyvezető

Vízhasznosító Vízfelhasználó
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft. Felügyelő
Bizottságának üléséről 2017. 01. 10-én a Kft. hivatalos helyiségében.

Jelen vannak: ajelenléti ív szerint

Napirend: a meghívóban szereplő napirendi pontok

Határozatok:

1. A Felügyelő Bizottság egyhangú szavazással döntött a 2017. évi Saját
munkatervéről.

2. Az ügyvezető által előterjesztett 112.000 eFt árbevételt tartalmazó 2017.
évi üzleti tervet, a 2017. évre szóló vízszolgáltatási és fizetési ütemezést
tartalmazó szerződést elfogadta és a taggyűlésnek elfogadásra javasolta.

K.m.f.

Ludányi Attila s.k.
EB elnök



Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető Kft.
2017. évi üzleti tervének

ered ménykim utatása



Határozati javaslatom
a 2017. január 25-i önkormányzati üléshez

1. Egerszalók Község Önkormányzata az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető Kft.
2017. évi üzleti tervét 112.000 eFt bevétellel, 61.200 eFt kiadással, 50.800 eFt üzemi
tevékenység eredménnyel és 50.850 eFt adózás előtti eredménnyel elfogadta.

2. A 2017. évi vízszolgáltatásért fizetendő díjat 112.000 eFt ±ÁFA összegben határozza
meg és elfogadta az ezt tartalmazó vízszolgáltatási szerződés módosítását és
kiegészítést a hozzá tartozó fizetési ütemezéssel együtt.

Egerszalók, 2017. január 25.



G.
Előterjesztés

Egerszalók Községi Önkormányzat
2017. évi költségvetési tervének előkészítéséhez, I. fordulós megtárgyalásához

a Pénzügyi Bizottság és Képviselő-testület 2017. januári ülésére

Tisztelt Képviselők! Tisztelt Bizottsági Tagok!

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényt (Kktv) az Országgyűlés
elfogadta, 2017. január 1-jén hatályba lépett.

A Kktv. önkormányzati rendszer finanszírozásával kaDcsolatos általános iellemzői:

A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere 2017. évben is az
önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, 2013-tál kialakított feladatalapú támogatási rendszerben
történik.

A központi költségvetés alapján a települési önkormányzatokat az alábbi címeken illeti meg
támogatás:

- A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása célhoz
kötött felhasználást és elszámolást előírva biztosítja a helyi közszolgáltatások megfelelő
színvonalon történő ellátását.

- A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai működési és felhalmozási célú költségvetési
támogatások formájában segíti az önkormányzatok feladatellátását és a kapcsolódó
fejlesztési beruházások megvalósítását, illetve az egyedi problémák kezelése érdekében is
tartalmaz forrásokat.

Az önkormányzatok feladatainak nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati
feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, köznevelés, szociális feladatellátás,
gyermekétkeztetés stb.) teszik ki. A helyi közügyek ellátását 2017-ben is, hasonlóan az előző évekhez
egy — a különböző feladatmutatóktól és az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől (adóerő
képességétől) is függő — általános jellegű, működési támogatás szolgálja.

A központi költségvetésben továbbra is cél az alacsonyabb lakosságszámmal és gyenge
jövedelemtermelő-képességgel rendelkező önkormányzatok támogatása az ún. „kiegészítés”, illetve
ennek ellensúlyozására a nagyobb adóerő képességgel rendelkező településektől történő elvonás, az
ún. „beszámítás” .

Beszámítás és kiegészítés: országosan az önkormányzatok finanszírozási rendszerében 2017. évben
megmaradt a „kiegyenlítő” rendszer fenntartása. Ennek megfelelően az önkormányzatok iparűzési
adóalapból számított bevétele 2017-ban is csökkenti az általános támogatások összegét, Egerszalók
esetében a beszámítás 28.305.941 Ft-tal kevesebb állami támogatást jelent, mit amennyi a fajlagos
összeg alapján járna.

Egerszalók működési támogatását csökkenti továbbá az az ismert tény is, hogy az üdülőhelyi
feladatok támogatására a 2017. évi költségvetési törvény 1,0 forint! idegenforgalmi adóforintot
biztosít a települési önkormányzatoknak az üdülővendégek tartózkodási ideje alapján beszedett
idegenforgalmi adó 2016. évi tényadatai alapján, az előző évek 1,5 forint! IFA mérték helyett.



2017. évben továbbra is kötelező önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés. Az ingyenes bölcsődei
és óvodai gyermekétkeztetés bővítéséről szóló Korm. határozat, illetve a gyermekek védelméről és
gyámügyi igazgatásáról szóló tv. módosítása után jelentősen bővült azon jogosultak köre, akik az
óvodában térítésmentesen étkezhetnek. A szün idei gyermekétkeztetés lehetőséget teremt arra, hogy
a legrászorultabb gyermekek (HH,HHH) ne csak nyáron, hanem valamennyi szünidőben megfelelő
élelemhez jussanak.

A fenti általános elvek mellett az önkormányzati finanszírozás tekintetében a 2017. év legfontosabb
cél kitűzése:
- a kiszámíthatóság és a stabilitás megtartása,
- a működés mellett a ciklus elején megfogalmazott településfejlesztési célkitűzések végrehajtása

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását a Kktv ~±

melléklete állapítja meg.

BEVÉTELEK:

az ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA:

(Ez az összeg 2016. évre 144.048 e Ft volt)

ebből:

127.646.285 Ft

a) Onkormanyzati Kozos Hivatal mukodesenek tamogatasa beszamitas utan 36 777 400 Ft

Önkormányzati Közös Hivatal működésének támogatása 36J77.400
(2016-ban: 41.128 eFt)

A támogatás Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) szerint a 2017. január 1-jén működő hivatali struktúrának megfelelően jár.
A támogatás meghatározása a finanszírozás szempontjából elismert hivatali létszám (8,03) alapján,
a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik.
Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult.

b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszá mítás után:
ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok beszámítós után: O
bb) Közvilágítás fenntartása beszómítás után: O
bc) Köztemető fenntartás: beszámítás után: O
bd) Közutak fenntartása beszámítás után: O

c.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után: 0 Ft

d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után: 0 Ft

e.) Odülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után

J~dotok támogatása: S ~ It
f2Ü16~ban beszámítás után 8&374.~8OO Ft)

56.788.056 Ft

(~)16-ban: 134.746 eFt)

0 Ft
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II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 26.167.890 Ft

A köznevelési feladatoknál az óvodai nevelésre kapunk állami támogatást. A támogatásnál elismert
óvodapedagógus létszám: 3,9 fő, tényleges óvónői létszám a 3 csoport miatt: 6 fő.
Óvodapedagógusok munkáját segítő pedagógus végzettséggel nem rendelkezők, segítők
finanszírozott létszáma: 3 fő, dajkák tényleges létszáma: 3 fő. Finanszírozott gyermeklétszám: 39 fő.

III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI
FELADATAINAK TÁMOGATÁSA: 5.726.419 Ft

(2016-ban: 7.156.018 Ft)

ebből: gyermekétkeztetés: 5.017.459 Ft
szociális étkeztetés: 608.960 Ft
házi segítségnyújtás: 100.000 Ft

Gyermekétkeztetés: üzemeltetési támogatás, dolgozók bértámogatása, rászoruló gyermekek
szünidei étkezési támogatásából tevődik össze.
A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az óvodai, iskolai,
kollégiumi gyermekétkeztetés egyes kiadásaihoz. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók
bértámogatása átlagbér-alapú támogatást biztosít a gyermekétkeztetést biztosító települési
önkormányzatok részére, az önkormányzat által foglalkoztatottak béréhez és az ehhez kapcsolódó
szociális hozzájárulási adóhoz.
A családgondozási-gyermekjóléti szolgáltatásra a támogatást a társulás székhelye, Verpelét kapja.
Szociális étkeztetés: a támogatás a települési önkormányzatoknak a Szoctv. 62.~-a alapján és a külön
jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően nyújtott szociális étkeztetés feladataihoz
kapcsolódik. A támogatás a települési önkormányzatot a szociális étkeztetésben ellátottak száma
szerint illeti meg. Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült
száma, elszám oláskor az étkeztetésben részesülők étkeztetésre vonatkozó igénybevételi naplója
alapján naponta összesített ellátottak száma osztva 251-gyel.
Házi segítségnyújtás támogatásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a házi
segítségnyújtást a Szoctv. 63.5-a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak
megfelelően működteti.

IV. KÖZMŰVELŐDÉSI, KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA 2.186.520 Ft

(2016-ban: 2.145.480 Ft) könyvtári, közművelődési, múzeumi feladatok támogatására

SAJÁT BEVÉTELEK:

1.) Helyi adók, gépjárműadó

A gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat szedi
be a központi adót, az által beszedett adó 60 %- a központi költségvetést illeti meg, a települési
önkormányzatnál 40 % marad (megosztás). A helyben maradó részre a tavalyi tényadatok
ismeretében 8,0 millió Ft-ot tartunk szükségesnek betervezni.
A IFA bevételnél a 2016. évi vendégéjszakák számát, a bevallott iparűzési adót és a 300 Ft-ról 400
Ft/vendégéjszaka/fő adómértéket vettük figyelembe, Vagyis a tavaly befizetett adó összegére 33,3 %
emelést terveztünk, ami 84,0 millió Ft-ot jelent, a vendégéjszakák számának emelkedésével ez a
bevétel további emelkedését eredményezheti.
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Az év végi zárás adatai alapján óvatos becslés alapján 2017-ben a HIPA adónemben 85 millió Ft-ot
irányoztunk elő. A magánszemélyek kommunális adóját a Képviselő-testület hatályon kívül helyezte,
így bevétel nem várható, a talajterhelési díjnál adott helyi mentesség miatt (éves vízfogyasztás 300
m3 alatti) bevételt nem terveztünk.

(adatok ezer Ft-ban)
L iparűzési adó (HIPA) 85.000
2. idegenforgalmi adó (IFA) 84.000
3. gépjárműadó 8.000
4. pótlék, bírság 500

Egyéb Saját bevételek:
2.) Étkezésért fizetendő térítési díjak

Jelenleg: fizetendő térítési díi ÁFÁS ár

a) óvodai gyermekétkeztetés 450 Ft (355 Ft÷ÁFA)
b) Felnőtt dolgozói3x étkeztetés 620 Ft (488 Ft+ ÁFA)
c) Szociális étkeztetés 540 Ft (425 Ft+ ÁFA)
d) Felnőtt dolgozói étkeztetés 560 Ft (441 Ft+ ÁFA)
e) Felnőtt vendég étkeztetés 730 Ft (441Ft+134 rezsi+ÁFA)

Javaslat: ne legyen térítési díjemelés, egyes alapvető élelmiszereknél ÁFA csökkenetés történt, ami
kompenzálja más élelmiszerek árának emelését.

3.) A lakás és nem lakás céljára szolgáló önkormányzati tulajdonú
építmények bérleti díja

Jelenleg:

1.) összkomfortos „szolgálati” lakás
Szőlő u. önkormányzati tulajdonú 1 db szolgálati lakás (105 m2) földszinti részét, mintegy 50 m2-
t használnak a bérlők. A bérleti díj 2013. január 1-től lett megállapítva, 2014-2015-2016-ban
emelés nem volt. Bérleti díj: 100 Ft/m2. (100 Ft/m2 bérleti díj, össz. 5000 Ft/hó)

Javaslat: legyen bérleti díj emelés, 10.000 Ft/hó

2.) nem lakás célú rendszeres helyiségbérleti díjak:

a.) 155.000 Ft! hó irodahelyiség bérleti díja (Gyógyforrás Kft)

b.) TDM Turisztikai Információs Iroda (Széchenyi u. 9) 60.000 Ft /hó bérleti díj

c.) GreenZero bérleti díj 350.000 Ft/hó (volt iskola épület egy része)

d.) Zöld Horizont (volt iskola) bérleti díja: 1.000 Ft/hó

3.) alkalmi helyiségbérletek bérleti díja

a) kereskedelmi, vendéglátóhelyi célokra (konyhai étterem) 10.000.-Ft/alkalom
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A volt általános iskola termei és tornaterem bérbeadása megszűnt.
Kivételes, rendkívül indokolt esetben a tornaterem fűtési idényben (okt.15-ápr.15. között: 8000
Ft/óra, ezen kívül 4000 Ft/hó összegben vehető igénybe)

Faluház bérbeadása megszűnt. Csak külön kérelemre, az önkormányzat egyedi döntése alapján
történhet.

Javaslat: a 2.) és 3.) pont alatti bérleti díjak változatlan hagyása

4.) Az ePonton nyújtott szolgáltatások és Barlanglakások belépőjegyei

Jelenleg az alábbi bruttó (ÁFA-t tartalmazó) díjak vannak megállapítva:
a) 1 db A4 lap típusú fénymásolásáért 20.-Ft
b) 1 db A3 lap típusú fénymásolásáért 40.-Ft
c) 1 db A4 típusú lap fax-on történő továbbításáért 300.-Ft
d) Hangos híradón- lakosság tájékoztatására szolgáló 500.-Ft

(hirdetés háromszori bemondásának megrendelése)
e) Falu Tv-be a lakosság, tájékoztatására szolgáló 1000.-Ft! hét

szöveg közzétételének megrendelése
f) Honlapon (nem főoldalon) történő hirdetés közzététele 10.000.-Ft/év

Barlangiakások kiállítóhelyen a belépőjegy
a.) felnőtt teljes áru jegy 400 Ft/fő,
b.) nyugdíjas, gyermek (6-14 év); diákjegy, turizmus kártya: 200 Ft/fő

Javaslat: belépőjegy és szolgáltatási díjak változatlan hagyása

Javaslat: a Faluház kézműves foglalkozásainál legyen díjfizetés (részvételi díj) 300-500 Ft/alkalom
az anyagköltségekhez történő hozzáiá ru lás céliá bók

5.) Földterületek értékesítése

a) belterületi földrészlet, nem építési telek esetén 1.500.-Ft/m2
b) belterületi (építési telek) 5.000.-Ft/m2
c) külterületi föld részlet esetén 500.-Ft/m2

Javaslat: az önkormányzati tulajdonú, forgalomképes ingatlanok árai maradjanak a tavalyi szinten.

6.) Sírhelyekért. és az urnafalban történő temetkezésekért
és a ravatalozó használatáért fizetendő díjak

Jelenleg 2014.01.01-től:
a) egyes sírhely 10.000 Ft
b) kettes sírhely : 20.000 Ft
c) rátemetés díja (50 %) 5.000 Ft, 10.000 Ft
d) urnahely, urnafülke: 5.000 Ft
e.) kripta (sírbolt) : 100.000 Ft
f.) temető-fenntartási hozzájárulás díja: 1600 Ft/nap (temetkezési szolgáltatók kivételével a
temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő díj)

5



g.) létesítmények, szolgáltatások igénybevételi díja (temetkezési szolgáltatók által fizetendő
díj)

ga.) ravatalozó használat : 3000 Ft/alkalom
gb.) hűtő használat: 1000 Ft/nap

Javaslat: Nincs emelési javaslat

7.) Gyógvforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft. befizetései:

A Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft. befizetéseit
1.) 3000 e Ft közérdekű kötelezettség vállalás —járdafelújításra és építésre

(útépítés, felújítás, járdaépítés, felújítás) céljára a Kft által befizetett összeg.
2.) 45.000 e Ft osztalék (2016-ban: 40.800.000 Ft)

K I A D Á S O K:

1.) Foglalkoztatottak létszáma, személyi jellegű kiadások
Közalkalmazottak, köztisztviselők, Mtv. hatálya alá tartózó munkavállalók juttatásai

Jelenleg az önkormányzatnál és intézményeknél foglalkoztatott létszám: 34 fő

munkáltató: Önkormányzat - 9 fő
1 főállású polgármester
1 védó’nó’ — Egészségügy
1 szociális gondozó - Szociális ágazat

4 technikai — Községgazdálkodás (2 karbantartó 2 takarító önkormányzat és intézményei)
1 pályagondnok —Sportfeladat
1 önkormányzati őr — rehabilitált munkakörben Községgazdálkodás

munkáltató: Közös Hivatal - 10 fő
Közigazgatás: 9 köztisztviselő a Közös Hivatalban + Egerszóláton 1 MT. hatálya alá tartozó
hivatalsegéd (fizikai); létszám megosztása: székhelyen 7fő, Kiren deltségen 3 fő

munkáltató: Faluház -4 fő
Faluház és Barlanglakások —Közművelődés, 4 közalkalmazott

munkáltató: Óvoda - 11 fő
6fó’ óvodapedagógus
3fő óvodapedagógusok munkáját segítő nem pedagógus végzettségűek (dajkák)
telephelyként működő Óvodai konyhán 2 konyhai dolgozó (gyermekétkeztetés)

Tervezett létszámbővítés: nincs, sőt a Közös Hivatalban az Egerszóláti Kirendeltségen 2016.nov.30-
al egy jogviszony áthelyezéssel megszűnt és ezt az álláshelyet nem áll szándékunkban betölteni, itt
egy álláshely kerül megszüntetésre.

A fenti létszám nem tartalmazza a közfoglalkoztatásban résztvevők átlagos statisztikai létszámát.

Közcélú, közhasznú foglalkoztatása: a jelenlegi foglalkoztatás 100 % támogatottságú, önerőt, önrészt
nem igényel, a későbbi közfoglalkoztatási lehetőségekről nincs információnk, az eredeti
költségvetésben erre nem tervezünk forrást.

Megváltozott 2017. január 1-jétől a minimálbér összege, 111.000 Ft-ról 127,500 Ft-ra emelkedett,
a garantált bérminimum 129.000 Ft-ról 161.000 Ft-ra emelkedett.
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A közfoglalkoztatási minimál bér (81.530 Ft) garantált közfoglalkoztatási bér (106.555 Ft) és a
munkavezetői bér (117.245) is változott, ezt a teljes összegű támogatás követni fogja, ezért az
önkormányzatnak többletkiadást nem eredményez.
A minimálbér/garantált bérminimum emelkedése a közszférában plusz kiadást nem jelent, mivel
garantál bérig az állam a különbözetet pótelőirányzattal lefinanszírozza.

Módosult a munkaadó által fizetendő közteher is, a szociális hozzájárulási adó 27-ről 22 %-ra
csökkent.

2017-ben is folytatódnak az életpályaprogramok. Ennek keretében tovább nő a rendvédelmi
dolgozók, a felsőoktatásban dolgozók és a pedagógusok fizetése. A pedagógusok fizetése nemcsak a
életpályamodellben foglaltak szerint nő, hanem a 2015-től fokozatosan kiteljesedő minősítési
rendszernek köszönhetően magasabb illetményt biztosító fizetési kategóriába is kerülhetnek. Az
állami tisztviselői életpályamodellnek köszönhetően 2016. július 1-jétől a járási
kormányhivatalokban, míg 2017-től a megyei szinten dolgozók bérrendezése valósul meg, a
kormányhivatalok dolgozói számára elindul az Új életpályaprogram. Az önkormányzatnál
dolgozókra ez a modell nem terjed ki.

Egy több éves program keretében folytatódhat az egészségügyi és szociális dolgozók bérrendezése.
A 2017-es költségvetés a kulturális szféra számára is többletforrásokat biztosít, a szakdolgozók
részére kulturális ágazati pótlék bevezetését tervezik, de ennek részéletszabályait még nem fogadták
el.

Köztisztviselőknél és közalkalmazottaknál illetményalap változás 2008 óta nem történt, törvény
alapján kötelezően csak az soros lépéssel 3 évenként van minimális emelkedés, de ez a középfokú és
pályakezdő felsőfokú végzettségűeknél messze a garantált bér alatt húzódik meg, illetve ilyenkor a
garantált illetményre kell a bért felemelni.

A bizottság/testület egyetért a közalkalmazottak és köztisztviselők jogszabályban kötelezően előírt
juttatásaival (munkaruha, védőruha, helyközi bérletjegy térítése, üzemanyag térítés) és a korábbi
testület által megítélt fenntartói döntésen alapuló bérkiegészítésekkel. A bizottság/testület
tudomásul veszi, hogy jogszabály felhatalmazza a munkáltatói jogkör gyakorlóit arra, hogy kiemelt
teljesítmény és/vagy minősítés alapján a közalkalmazottak, köztisztviselők alapilletményét
eltéríthessék, vagy személyi illetményt állapíthassanak meg és az ehhez szükséges pénzügyi forrást
rendelkezésre bocsátja.

Javaslat: 2017-től a közalkalmazottaknál bruttó +1O~O00 Ft munkáltatói döntésen alapuló
bérkiegészítés, a köztisztviselőknél átlag bruttó ±3O~0O0 Ft munkáltatói döntésen alapuló
bérkiegészítés/illetményeltérítés kerüljön megállapításra és ennek a fedezetét a költségvetésben
biztosítja az önkormányzat.

Az egerszóláti polgármester javasolta a jegyző illetményének eltérítését. A jegyzői bér a lakosságszám
és a közös hivatalhoz tartozó települések számától függ, ez „örökös” . Az eltérítésre a köztisztviselői
törvény a mun káltatói jogokat gyakorló polgármesterek egyetértésével, teljesítményértékeléssel
alátámasztottan lehetőséget biztosít. Az eltérítést a jegyzői kiváló minősítésű munkavégzése mellett
indokolja még egyrészt, hogy amióta Egerszalókra került (2011) bére nem emelkedett, másrészt,
hogy a megyei jegyzői átlagbér alatt van a jegyző illetménye (vezetői átlagbér a közigazgatásban
Heves megyében 2016-ban 413 e Ft, jegyzői átlagbér 480 e Ft.) A javasolt 15 %-os alapilletmény
eltérítés során a jegyző bére a két érték közé kerülne. Kérem a bizottságot/testületet a Hivatal közös
költségvetésekor ezt a tételt támogatni, ennek pénzügyi fedezetét biztosítani szíveskedjenek.

iavaslatjegyzől illet ménye Itérítés támogatása
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Béren kívüli juttatások/cafeteria

Az előző évekhez hasonlóan a cafetéria mértékét 200 e Ft/fő/évben, a kegyeleti támogatás mértékét
évi 100 e Ft-ban javasoljuk megállapítani.
A központi jogi szabályozás változása miatt az előző évekhez képest szőkült a munkáltató által adható
kedvezményes adózású béren kívüli juttatások köre. 2017. január 1~jétől béren kívüli juttatásnak
minősül és választás alapján igényelhető:

. 100 ezer forintot meg nem haladóan adott pénzjuttatás és/vagy

o a Széchenyi Kártya szálláshely alszámlára legfeljebb 100 ezer forint, vagy a vendéglátás
alszámára legfeljebb 100 ezer forint összegben adott juttatás

A kifizetőt (munkáltatót) terhelő adó alapja 2017-től a juttatás értékének 1,18-szorosa.
A béren kívüli juttatások után 15 százalék szja-t és 14 százalék egészségügyi hozzájárulást kell fizetni.
(pénzbeli juttatás, SZÉP kártya vendéglátás/ szálláshely/szabadidő alszámla esetén)
Az összes közteher mértéke így a béren kívüli juttatások esetében 34,22 százalék.

Egyéb béren kívüli ún. „meghatározott juttatások” után a kifizetőt (munkáltatót) terhelő adó
alapja 2017-től a juttatás értékének 1,18-szorosa. Az egyes meghatározott juttatások után pedig 15
százalék szja-t és 22 százalék egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az összes közteher mértéke az
egyes meghatározott juttatások esetében 43,66 százalék. ilyen juttatást nem kívánunk biztosítani.
[Szja tv. 70. ~‚ 71. ~‚ Egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. tv. 3. ~ (1)]

Javaslat: minden alkalmazott részére 200.000 Ft összegben, választás alapján pénzbeli juttatás
és/vagy SZÉP KÁRTYA szálláshely/vendéglátás béren kívüli juttatás biztosítása.

Rendszeres megbízási díiak:
3 személy részére történik rendszeres, havi jelleggel kifizetés: könyvtáros (heti 20 óra );
élelmezésvezetői feladatok ellátása (heti 10 óra) és vérvételt ellátó személy díjazása (havi 20 óra). A
garantált bérminimum változtatása miatt, azzal arányban a megbízási díjak emelése indokolt.
Javaslat: megbízási díjak emelése a garantált bérminimumhoz igazítva.

2.) Képviselői tiszteletdíj

Itt szerepel a Polgármester illetménye és költségtérítése a Mötv. alapján, a testület által
megállapított összegben.
Jelenleg a képviselők alapdíja (10000 Ft/fő/hó) bizottsági tagság (10000 Ft/fő/hó) bizottság elnöki
tiszteletdíj (10.000 Ft/fő/hó); tiszteletdijak összesen: 130 ezer Ft/hó
Külső bizottsági tagok tiszteletdíja: 10.000 Ft/fő/hó összesen: 40ezer Ft/hó (2 fő Pü.B. ‚ 2 fő Szoc.B.)

A Polgármesteri illetmény 2017.01.01-től a Mötv. változása miatt megemelkedett, erről külön
előterjesztés készült, mert a Képviselő-testületnek határozatban kell megállapítani a polgármester
díjazását, költségtérítését, valamint az alpolgármester díjazását és költségtérítését.

o Polgármester illetménye tv. alapján: 497.900 Ft, költségtérítése: 74.685 Ft.
o Alpolgármester tiszteletdíja max. 224.055 Ft, költségtérítése: 33.608 Ft.

A képviselők eddig 10.000 Ft/hó tiszteletdíjat kaptak (képviselői alapdíj) bizottsági tagságért 10.000
Ft/hó összeg, a bizottsági elnökök 10.000 Ft/hó tiszteletdíj volt rendelettel megállapítva.
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Javaslat: az önkormányzati képviselők alapdíja és a bizottsági tagok díja 15-15 000 Ft/hó összegben
kerüljön megállapításra január 1-től visszamenőleg, a polgármesteri/alpolgármesteri illetmény és
költségtérítés a törvényi módosítás alapján kerüljön megáHapításra.

3.) A településen lakó diákok támogatása:

Beiskolázási támogatás, ösztöndíjak stb.

Legyenek-e 2017-ban ilyen támogatások? Javaslat: Igen

o tanévkezdéshez beiskolázási támogatás : 1.200 e Ft
o AranyJános Tehetséggondozó Program: 50e Ft
• Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás: 200 e Ft
o Egerszalók Ösztöndíjasai 400 e Ft
• diákbérlet pénzbeli támogatás 900 e Ft
• „iskolabusz” kísérők bérlete 400 e Ft

4.) A civil szervezetek igénye és támogatása

2016 2017. kérelem

250 e Ft
4.500eFt

Tám. iavaslat

‚Z~5oi’
4.500 e Ft

*Az önkormányzat a TDM Egyesület közötti Együttműködési Megállapodás alapján az előző évi
IFA és a tárgyévben folyósított üdülőhelyi támogatás 20 %-át adja Út.

5.) Társulások és rendőrség részére átadott támogatás

2017-ben tervezett működési támogatások:
- Verpeléti székhelyű Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás
- Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás
- Eger Vidék Kincsei Egyesület
- Eger Térsége Fejlesztési Egyesület
- Körzeti megbízott laptop vásárlás

1.077 e Ft (becsült, előzetes adat)
60 e Ft

214 e Ft
60 e Ft
60 e Ft

-‚

:3
Egerszalókiak Baráti Köre
Egerszalóki Sportegyesület

200 e Ft
4.500eFt

lEgerszalóki Polgárőr Egyesület 600 e Ft 600 e Ft 600 e Ft

~ Katolikus Egyház 500 e Ft 1.200 e Ft
E5 Egerszalóki Turizmus Egyesület 300 e Ft 1.000 e Ft ~QO

5 Egerszalóki Nyugdíjas Klub Egyesület 300 e Ft 400 e Ft kQ’O U
és Rozmaring Hagyományőrző K 300 e Ft 400 e Ft .L~rő3,O U

1 Romák Egerszalókért Egyesület 600 e Ft 700 e Ft ~!3Q ~‚

~ Roma nemzetiségi Önkormányzat 200 e Ft 300 e Ft ~QO
J Öregfiúk Sport Egyesület 300 e Ft 500 e Ft 2~Q 4~~i’
10 Egerszalóki Borvirág Ffi Kórus 300 e Ft 400 e Ft -103
11 fekergő Népzenei Egyesület 300 e Ft 400 eFt U
12 Hegyközség (jégkárelhárítás) 500 e Ft 500 e Ft 500 e Ft
13 Gyógyvizek völgye TDM Egyesület* 29.375 e Ft 23.948 e Ft 23.948 e Ft
14 Egerszalóki Református Misszió 500 e Ft 400 e Ft 400 e Ft
15 Egerszalóki Néptánc Egyesület ÚJ! 200 e Ft [I

9



A Gyermekjóléti Társulás költségvetésével kapcsolatban társulási tanácsülés lesz február elején
Verpeléten, ezt követően - a pontos számadatok ismeretében- már több információnk lesz a
működtetés kiegészítésének összegéről.

6.) Költségvetési intézmények

1. Közös Hivatal
2016. év
1. Egerszalóki Közös Önkormányzati Hivatal eredeti előirányzata: 51.067 e Ft volt,
tényleges kiadása: 49.224 e Ft, állami támogatás kiegészítése 9,5 m Ft-ot terveztünk, kevesebbet
költöttünk és a kiegészítés is kevesebb, de végleges szám majd a két település közötti elszámolást
követően a zárszámadás elfogadásával történik meg.
2017. év
Ha kevesebb állami támogatást kapunk a Közös Hivatal működtetésére 36.777 e Ft ( 2016: 41.128 e
Ft) és mivel a személyi-dologi kiadások nem csökkennek, magasabb kiegészítés szükséges, előzetes
számítások szerint cc. 15.668 millió Ft, tervezett összkiadás: 54.301 millió Ft

2. Faluház (IKSZT) központi támogatás 2.186 millió Ft tervezett kiadás: 25,3 millió Ft

3. Óvoda +konyha állami támogatás 31.794 millió Ft, kiadás: 59.943 millió Ft, kiegészítés: 28.149
millió Ft

7.) Mezőőri feladatok ellátása

A feladatot az egyik karbantartó látja el részmunkaidőben, munkaköri feladatként.
A feladat ellátását 2017. éven is javasolja a Bizottság ellátni, erre a feladatra leigényelhető támogatás
a 90 ezer Ft/fő/hó = 1.080 000 Ft/év a bér, a járulék és számlával igazolt működési költségek után (Pl.
üzemanyag, továbbképzés, munkaruha)

8.) Dologi és működési kiadások:

Az önkormányzat intézményeinek működtetéséhez szükséges energia és közműköltségek, élelmiszer,
gyógyszer, irodaszer, nyomtatvány, folyóirat, posta költség, telefon, szakmai anyag, kis értékű tárgyi
eszköz, egyéb anyagbeszerzés (takarítószer, tisztítószer), karbantartás, kisjavítás, belföldi kiküldetés,
szoftverek megvásárlása, számítógépek karbantartására, szolgáltatások kerül nek betervezésre az
előző évi tényleges teljesítés, számlák alapján kalkulálunk.

9.) Intézmények felszereltségének javítása, meghibásodott eszközök cseréje: KONYHA

Az intézmények felszereltségének javítására nagy összegben jelenleg a konyhán lenne szükség.
A NÉBIH 2016. novemberi ellenőrzése során az üzemeltetés során javítandó és fejlesztésre szoruló
előírásokat tett, melynek pótlására intézkedési tervet kellett beküldeni határidő (2017.08.31.)
megjelöléssel. Itt szükséges megoldani: szekrények, munkaasztal, kopott, repedt székek cseréjét, Új
nagy méretű zománcozott edények vásárlását, hÚsdaráló cseréjét, hűtő cserét, Új sütőberendezés
vásárlását, ami hónapok óta rossz, nem üzemel és gazdaságosan nem javítható (1.000.000 Ft) stb.,
összességében minimum 2 millió Ft kellene a szakmai működés javítására.
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Maga a konyha Ingatlan is teljesen lepusztult, a külső-belső szigetelés, külső nyílászárók cseréje
energetikai pályázattal elméletileg megoldható lenne, de saját erőből lenne szükséges a teljes
csempeburkolat és padozati burkolat cseréje, csaptelepek cseréje, festés, belső nyílászárók, sérült,
korhadt ajtófélfa stb. cseréje, hiszen a töredezett, repedezett felületek nehezen tisztíthatóak és az
aljzatburkolat balesetveszélyesek. Ez utóbbiak az ingatlan fel újításhoz kapcsolódó költségek,
melyekre árajánlatot még nem kértünk.

Felvetődik a kérdés, hogy szükséges-e több tízmillió Ft-ot a konyha ingatlannak a felújítására és a
felszereltségére költeni, vagy hosszabb távon gazdaságosabb lenne a saját főzőkonyha
üzemeltetését megszüntetni és az étkeztetést vásárolt élelmezéssel megoldani (napi 70-80 adag).
Ebben az esetben a konyha csak tálalókonyhaként üzemelne és egy részfoglalkozású (4 órás) konyhai
dolgozó megoldaná a tízórai-ebéd-uzsonna kiadagolást az óvodásoknak, a szociális étkezés
kiadagolását, a mosogatást és takarítást.

A környező kisönkormányzatok: Andornaktálya, Maklár- Nagytálya, Ostoros, Egerszólát, Noszvaj stb.
egri diákkonyhákról vagy helyi vállalkozóktól vásárolnak élelmezést.

Mind a 2 konyhai dolgozó már jogosult lenne öregségi nyugdíjra, így az a veszély nem fenyeget, hogy
a létszámleépítés után munkanélküliek lesznek, vagy pénzellátás nélkül maradnak.
Nyugdíjazás esetén a dolgozóknak a közalkalmazotti jogviszonyát felmentéssel kell megszüntetni,
felmentési idő jár (5 hónap + 6 hónap, aminek a felére kötelező a dolgozót a munkavégzés alól
felmenteni!) viszont végkielégítést - ha nyugdíjba mennek- nem kell az önkormányzatnak fizetni.

Más intézményekben tavalyi szinten javasoijuk betervezni a meghibásodott eszközök pótlását.

10.) Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai a települési támo~atásokróI szóló helyi
önkormányzati rendelet alapján

Települési támogatások 2016 évi tény e Ft 2017 évi terv e Ft
. létfenntartási (eseti) 630 700
. temetési 200 300
. elemi kár elhárításához 0 300
. gyermeknevelési 10 200
. lakásfenntartási 6.773 7.000
. ápolási 1.377 1.400
. gyógyszertámogatás 177 400

(eseti és rendszeres)
. köztemetés, és kamatmentes 0 600

kölcsön temetéshez
‘ beiskolázási támogatás* 1. .106 1.200
‘ tűzifa támogatás 700 1.500
. közlekedési támogatás* 1.300 1.300

(tanulói helyközi bérlet+ kíséró’k)
összesen 14.900

*A tanulói helyközi bérletet és a beiskolázási támogatást a tanulók támogatásánál már részleteztük.
A 2017-i tűzifa támogatás magasabb összegét az indokolja, hogy 2016-ban kevesebb támogatást
kaptunk. Kamatmentes temetési kölcsön és köztemetés 2016-ban nem volt, de itt célszerű
támogatást tervezni.
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11.)Temetési segély 2017. évi mértéke

A temetési segély összegét 2016. évben 20.000- Ft volt.

A temetési segély összegét 2017. évben 20.000- Ft-ban javasoljuk megállapítani.

12.)Településfejlesztési, beruházási feladatok

Külön lapon csatolva a tervezett fejlesztési terv, EXCELL mellékletben a beruházások és felújítások

13.)Tartalék:

Általános tartalék az év közben jelentkező vagy előre nem látható többletfeladatok finanszírozását,
és pályázati önrész/ fejlesztési alapként a fejlesztések megvalósíthatóságát segíti.

14.) Pénzmaracivány, 2016 évi megtérülés

o 2016. dec. 31-i állapot szerinti pénzkészlet 104 585 e Ft (2015-ban 115 ezer Ft)
o Lekötött betét 50.000 e Ft

Ennyiben kívántam szöveges előterjesztéssel kiegészíteni a költségvetési terv számszaki táblázatait.

Egersza 16k, 2017-01-19

Tisztelettel:

1ia~ga lstvan
polgármester
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Előterjesztés
Egerszalók Községi Önkormányzat

2017. évi költségvetési tervének előkészítéséhez, I. fordulás megtárgyalásához
a Képviselő-testület 2017. január 25-i ülésére

Előterjesztés 9. oldal 4.) pontja alatt szereplő táblázat kiegészítése
a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján

A civil szervezetek igénye és támogatása

2017. kérelem
ezer Ft

Tám. javaslat
ezerFt

2016. tény
ezer Ft

Egerszalóki Polgárőr Egyesület 600 600 600
2 Egerszalókiak Baráti Köre 200 250 250
3 Egerszalóki Sportegyesület 4.500 4.500 4.500
~ Katolikus Egyház 500 1.200 1.200
5 Egerszalóki Turizmus Egyesület 300 1.000 600
~ Egerszalóki Nyugdíjas Klub Egyesület 300 400 400

és Rozmaring Hagyományőrző K 300 400 400
7 Romák Egerszalókért Egyesület 600 700 600
~ Roma Nemzetiségi Önkormányzat 200 300 300
JÖregfiúk Sport Egyesület 300 500 350
10 Egerszalóki Borvirág Ffi Kórus 300 400 400
11 rekergő Népzenei Egyesület 300 400 350
12 Hegyközség (jégkárelhárítás) 500 500 500
13 Gyógyvizek völgye TDM Egyesület* 29.375 23.948 23.948
~1 Egerszalóki Református Misszió 500 400 400

15 Egerszalóki Többsincs Néptánc Egyesület ÚJ! 200 200



I. sz. táblógal

1.!. melléklet a .~OJ 7. (.)ömkormá,iyzcz:j rendelegliez
Önkormányzat

2017. ÉVJ KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

11.3. Eefzktotési célÚ belföldi éttéksagirok beváttász, értékesitése
1.4.

2. _..~(kap93l-vény iyhesélele)12.l.-f 12.2)
12.1. Olőző óv költségvetést maradványának igénybe’ótele
22 Előző 6” vállalkozási staead»ányúnak i~énvbevétele

13. Belföldi linansz)rozds bevételei (13.1. + ...+ 13.3.)
megelölegezések

BEVÉTELE K

Forijztba;t!

155 065 206
55 060206

8342503

Sor’ . .‚. .
. Bevételt jogcím 2017. é~l elotrnnyztslsza Itt

A B
I. Önkormányzsl miiködési Idmogaltltni (l.l.+...+.l.6.) 121 646 285
II, l-lzlyi öokotmáoyzatok mükodévések illalános támo~nt6sz 93 563 456
1.2. Önkormányzatok egyes kbzoentlési feladatainak támogatása 26 167 890
.3. Ookormá050alokszociális_és_gyermekjólét). étkeztetfsi feladalaisak_támogatása 5 726 4l9

1.4. Onkorssáoyzotok koltorális felodotaisak tántogatísa 2 (06 520
IS, Működésj célú bal_támogatások ás_kiegészítő támogatások
t.6. Elsz,jmolásbó) származá becétetzk
2. Működési célú lámogaltisok éllamloizlarláson belülről 12,I.+...+.2,5.) 4 350 000
2.1. EI”oná~ok ás befizelések bevétele,
2.2. Működési célú garancia’ ás kezesnégvállztásból megtérölésok
2.3, Működési célú visszatériteodű támogatások. kölcsöobk ‚4stzatérőléso
2.4. Működési célú ‘4sszstéritzsdb_támogatások_kölosösók_igénybevátele
2.5. Egyéb működési célú támogatások ótelei 4350 000
26. 2.5.061 EU.s tássogotán
3. Folhalosoodsi célú_kintofotisol__állmslcizlnrtiso,t belölről_(3.l,+,..+3.5.)
3.l. Felhatotozási célú önkormáoyzati láotogatások
32, Felhalmozási célú gocaocis- ás_keaestágs-állotúobél_nregtérölések
3.3, Felhalmozási célú vitszatériteodő támogatások, kolcoooűk ‘sszatérűtése
3.4. Felhalmozási célú visszatéritendá_támogatások,_kőlcsöoúk_igénybenéteic
3.5, Egyéb felhalmozási célú támogotások bevételei
3.6. 35.búl EU-s táotogatás
4. 1’Ozhntnlosi b~cételzk (4.1.+...-t-4.7.) 177680 000
4.1. Epittoényadó
4.2. Idegenforgalmi adó 04005000
4,3, Iparűzési adó 05 005 000
4,4, Talajterholési cIij
4.5. Gépjórotűodó 0 000 000
4.6. Egyéb ánulsaszasátati ás szotgúltotási adók
4,7, Egyéb közhalalmi bevételek 500 000
5. Működési becélelek (5.1.+...+ 0.1 1.) 00 025 090
5.1. Késztetértékesllds ellcoertéke
5.2. Szolgáltatások eflenértéke It 1 19 490
5,3, t4öz’-etíteo szolgáltatások értéke 00000
5,4, Tulajdonosi bevételek 45000900
5.5. Ellátási díjuk t 300060
5_ó. Kiszámláaottáttatáoos forgatmi adó 129 6110
5,7, Általásm forgalmi adó visszatéétése
5.0. Kamotbevétetok is más syeroségjclle5ű bevételek
5.9. Egyéb pénzügyi műveletekbevélelei
5,10. Biztosité úttal fizetett kártérítés

~ 3,11. Egyék mókodési bevételek 400 000
6. Felhalmozási bevélelek (6.1.+,..+6.0.)
6.1. lmmoteéálisjn’-ak értikositése
6.2. Ingatlanok értékesítése
6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesitése
6.4. Részosedösek éOékesitésc
6.5. Részesedésekmcgszűoéséhez kapcsolódó bevételek
7. MőkOdési célú dtnetl pfoeetzhözök(7.l. + ... ± 7.3.)
7,1. Múködési célú garaocia- és kezcsségmúllalásból megtériilésekÁli.n kívútrúl
7.2. Működési célú ‘ússzatét’itendú támogatások, kútcsönöt’ visszatér, Al-l-s kívülrúl
7.3. Egyéb tttűkodűsi célú átvett pitszeszkiz

. 7.4. 7.3.-bal EU-s táatogatás (közvetlen)
8. Felhnlosozini célú átvett péozesnköoök (8.1.48.248.3.) 3 000 000
0.1. Felbalm. cétüs garaocia. és kezességvállalásból otegtérátések AH-s kívülről
02. Felbalm. célú visszatériteodö támogatások. kölosönök visszatér. ÁH-o kivúlröl
8.3. Egyéb felltalmozási célú átvett péazeseköz 3 000 000
0.4. 0.3.-bál EU’s táotogatás (közvetlen)

9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI’ ÖSSZESEN1 (1 +...+0) 370 525 375
10. Ililel’,_kőlcs0oíelvélel_dllanttttiztarláson_kíviilrűl_llO,l.+lO.3.)

101. Hosszú lejáratű hitetek. kölcsénók felvétele
I 0.2. Likviditási céló Itilotok, kölcsösók felvétole púnzögyi vúllalkozástál
103. Rövid lejárotá hitelek, kölcsósők felvétele

II. ttell3ildi értékpopirok bevételei (III. +...+ 11,4.)
I 1.1. Forgatási ccli belföldi örtékpapirok bevállása, órtekesitése
t.2. Forgotási célú belföldi értékpapírok kilmcsótása

i3.l.
3.2. Atlambáztartáson betöli sozgelölegooések tórlesztése

0 342 503



LI. ‚nellélde’ a ..‚......‚201 7. (.)önkorniányzaű rendelethez
Onkormhnyzat

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

3,3. ~tétek me~zs~ünteé~c
14. KiilR$Idj fiiin~zir~z~s bcv~teIci (14.I.+...14.4.)
4.. Forgatósi c~lú kúIfő~d~ éri~p~pirak bevMi~isn. éI~eshé~e
4,2. ackklc(~s~ ~IÚ külibldi tékp~p~wk bc~á1lás~. ~rke~i~se
4.3. KüIfald~ertekpapirok ~dboc~át~sa
~ Külf~$dihitdck_ ~ő~c~nőI~ fcI~étde

15. V~iltóbe’él~I~k
16. Ádóss5gho~ n~n~ I~pe~olói1ó ~ n~n~él’os iigyI~k bc’~lclci

17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN; (ID. ÷ ... ±16.) 163 402 739

IS. KÖLTSÉGVErÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 533 920 164



LI. melléklet a .72017. (.)ö,:kormányzaii rendeleihe~
.Önkormányzat

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á so K
2. am fáhlága’ Forintba,,!

Sor- . .

szám Kiadás, joűctmelu 2017. cv, Cloiraayzal

A B
h Működési kOlItéE”0160 kiadásai (li+..,+l,5,+l 18.) 313 177 443
II. Személyi jottatások 23 786 863
.2, Munkaadókat lerkeló jörulékok is ozociólís hozzójárulási adó 28 828 828

1.3. Dologi kiadások 82 842 752
t.4, Ellátoltak pénzbeli jaoatá,sai is 550000
t.5 Egyéb tc3ködési célú kiadások 37 69 000
1.6. - so 1.5-trOt - Elózó é~i olszrissolóslrúl seárotazó belizetések
t.7. - Tör»étt1é előirásan alapuló kofizeldsek
t.8. - Olsonúsok és bolizetósek
.9. - Garancia- ás kezesoégvállalásbál kiflzetés ÁH-o belittce

1.10. -Visszztéálendii tOnsogatások._kölcsöoók_nyújtása ÁH-a_belúlce
III, - Visszatérítendő tánsogatások. kölcsönök törleoztúse AH-o belütre I 471 003
1,12. - ögyéb orúködési célú támogatások ÁH-c belölre
1.13. - Garancia ás keoességcóllaláobúl kiltaetét Áii-o kivúlre
1.14. - Visozatériteadú_táatogatások._kötcsöoök_ttyújlúsa_ÁH-o_kisOlte
1.15. - Árkiegészitések. ártámogatások
1.16. - K.onsoltárasogataiook
1.17. - Egyéb működési célú támogatások államházlarláson kivülre 35 698 000
1.18. Tantalékok 25 000 000
1.19. - no 1.18-bök - Általános tattalók 000 000
1.20. - Cétlartalék 20 000 000
2. Felhohnooóaiköltségsotésluiadrisai (2.l.42.0.42.5.) 212408 138
2,1, Beruházások 150408 138
22 2. 1.-köt EU-s forriskál oregsatúsulá berobúaás
2.3. Felújitások ól 000 000
2,4. 2.3.-bál EU-s forrósisöl megvalásulá felújhris
25. Egyéb felhalmozási kiadások I 000 000
2.6. 2.5.-hűl -_Garaocta-_ás_kezmsögaátlalásbúl_kiOzelés_ÁN-c_kelúlre
2.7. - Visosrztéritensjö támogatások._kölcsönúk ayájtáso ÁH-a_belötre

2.8. - Visszzlórileodö tömogatásolr. kölcsönök löcleszlése ÁH-o belúlm

2.9. - Egyéb felkotmocási célú tánrogotirsok ÁH-o betütro
2.18. - Garaocia-_ás_kezességvállalásbál kifizetés_ÁH-a_kivútre
2.11. — Visszatéríteodó_tönsogotások,_kölcsónök_oyájtása_ÁH-a_kisátre
2.12. - Lakástámogatás I 000 000

2.13. - Egyéb folbeloracási célú táosogatások éttomkúatautáson ki’úlre

3. KŐLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 11+2) 525 585 001
4. Hitel-,_k’dlesünrűrlcoalés_élksmháctsetdsoo_kísiitre_14.I.4..._+43.)
4.1. Hosszú_lejáratú kitelek._kúlcsonök túrlmztése pcozúgyi_sáttalkozásnak
4.2. Liktádilúsl_célú hitolek._kölcsönök_törlesztése pdozögyö_vúllalkozdorsak
4,3, Rövid Igjörotú bOelok. kölcsönök tőctcsatése péozögyi ‚‘átlalkocásoak
5. Belföldi érlélspapirolo kiadásai 15.1.4 ... + 5.0.)
5.1. Forgotási célú belföldi értékpoptrok ‚ósáetiso
5.2. Befektetési cdtú belföldi ánékpapírok vásáatása
5.5. Kincslúrjegvek keváítö.sa
5.4. Évzo belüli lcjúeotú betfot’i éadkpspirok krváltáaa
5.5. Belföldi kötvéoyekbevállása
5.0. Éven túli leiáratú belföldi értékpapirok beváltása
6. Belftildi Iloansalrozaja kinddoai 16.1. + ~. + 6.4.) 8 342 503
ól. Allaantaáztartásgn kelúli naegelölegezések fol~úsitáoa
0.2. Álloortsáetar’oásms boláli megelúlegecések siaaaauiactéso 8 342 503
6.3. Pénzmzkozök lekúlött belétkénl elhelyezése
6.4. Pénzügyi tizisg kiadásai
7. KilIltildi ftnooazlrozós kiadásai 17.1.4 + 7.54
7.1. Fotgatási célú kúlföldi értékpapirok virsárlúsa
7,2. Sefektetési célú külföldi écébpopimk ‚ásúaláao
7.3. Külföldi érrékpapitok beválláta
7,4, kötelek, külcsönök lörtmetése kölfold kormányoluoak nesze. Seervezetekoek
7.5. Hitelek,_kölcsöttök tötlesctése_kOlEldi_pénzintézeteknek
8. Adúotrí~l,oz oem kapcsolódó anármazékas ügyletek
9. Vállákiadáools

10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+~49.) 8 342 583

IL KIADÁSOK ÖSSZESEN~ l3+10) 533920 164

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz Iéblózgf Forhttba,t!

Kűltségvetési hiány, tökklet ( költségvetéti besótelek 9. sor- kültságveléai kiadások 3. sor) (+1-) -~ 000 206

2. Fioaotaíroarísi Jae”étetek, kiadások eg3eotrgr (lioansztt’ozáoi bevételek I?. sor - fsoonsalrozási kiadások 10. tor) too nun 206
1~’-)



9.1]. „tcUékk’, a ...... 2017. (‘..) önkonoánya’i randclelhez

Befektetési célú betibldi értékpapírok becáltása, értékesítése

Megnevezés Őnkorma%nyzat 01

Feladat megnevezése Klitelezú feladatok bevételei, kiadása 02 ]
Forintban!

Száma Kiemelt előirsinyzat, előirénvzut megnevezése Előirényzat

A B

Bevételek
I. Őaksrmdnpzat möködést lámogstdsai (Ll.±...+.l.6.) 127 646 285
I.. Helyi önkonnányzatok működésének általános támogatása 93 565 456
1.2. Ónkuroráoyzatok egyes közoevelési feladatainak támogatása 26 167 890
t.3, Önkomaáoyzatok_szociális_do_gyeraatokjóléti._élkeztetési_felsdstaiozk_támogatása 726 419
t.4. Öokonoányzatots kulturális feladatainak támogatása 2 186 520
t.5. Múködési célú lovi támogatások do kiegészilő támogatások
t.~. Etszámolásbót származó bevételek
2. Működést célú támogatások áltanslsáztartásuo betűlről l2.l.÷...÷.2.5.) 4 350 000

2.1. Elvonások do befizetésok bevételei
2.2. Működési célú_gsraecíu__ás kezességvállalásbál_megtérálének
2.3. Működési célú visszatúziteodő támogatások, köleoönök “isszutérülése
24. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsösök igénykevélele
25. Egyéb működési célú támogatások bevételei 4 350 000
2.6. 2.5.-kút EU-s támogatás
3. Felhalmozási célú támogatásota dtlamladainetsísoo belülről (3,1 ‚+...±3.5.)

3.1. Felhalmozási célú önkomtóoyzati támogatások
3.2. Felhalmozási célú garancia- ás kezességvátlaiásböl megtérálések
3 3, Felhalmozösi célé visszatérítendő támogatások, kötcsönök visszatérülése
3 4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölesónök igényioevétele
3.5. Egyéb felhalmozási cáté támogatások bovételei
3.6. 3,5-köt EU-s támogatás
4. Köahststmt bevételek (4.t.+...+4.7.) 177580 000

4.t. Epitsiényadó
4.2. Idegeoforgalmi adó 84000 000
4.3. Iparűzési adó 85000000
4.4. Talajterhetési díj
4.5. t3épjárműadó 8000 000
4.6. Egyéb áa’uhaseoélati ás szolgáltatási adók
4,7, Egyék közhatatmi bevételek 500000
5. Mütaiidési bevételek (5,1.+..+ 5.11.) 53 031 600

5.1. Készlelértéíesítés etlesértéke
5.2, Szolgáltatások ellenérséke 7 422 000
5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 80 008
5.4. Tulajdonosi bevételek 45 000 000
5.5. Ellátási díjak
5 6. Kíseómlázorr általános forgalmi adó 129 600
5.7. Általános forgalmi adó visszalérítése
5.8. Kamslbevétetek ás más nyereségjetlegű bevételek
5.9, Egyéb péoZligyi műveletek bevételei
5.10, Biztosító által fIzetett kártérítés
5.11. Egyéb működési bevételek 400000

6. Fethslmgzdtt bevételek (6.l.+..+6.5.l
6.1. tmmuteriátis javak éroékesitésc
6.2. Ingatlanok értékesítése
6,3, Egyéb tárgyi eszközök érlékcsitése
6.4. Részesedések értékesítése
6.5. Részesedések megszánéséhez kapcsolódó bevételek
7. Ms’iküdési célr’i átvett_isénzeszbijzijta_(7.1._+_.._+_73)

7.1. Működési célú garaneis_ és kezességvállalásból oaogtérütésok AH-o kívülről
7.2. Működést célú visszalériteodó tömogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-o t”ivütröt
7.3. Egyéb működési célú átvett páozeszköz
7~ 7.3.-bót EU-s támogotás (közvetlen)
0. Felhalmozási célú átvett péozesola’éatik (8.l.÷8.2..nO.3.) 3 000 000

8.1. Feihalm, célú garancia- ás kezesnégvátlatáshét nlegtéralések ÁH-e kívsttrát
8 2. Felbalm. célú vioszolééleodű támogatások, kölcsűnök ‚‘inszalér. ÁH-a kívülről
1.3. Egyéb felhalmozási céíá átvett póozerzköz 3000000
0 ~ 0.3.-hál EU-s támogatás (közvetlen)
9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Ő$SZESEN~ lt±.,.+5) 365 527 885
tO. Hitel-. kötca’éofrls’étct átlassstjdetortűsoa_t’tviilrűt_ltO.l.+tO.3.)

10.1. Itosszú lejáratú hitelek, kölcsőalik felvétele
10.2. Líkvidiláé célú hitelek, Itölcsőnök felvétele pénzügyi völlalkazástól
10.3, Rövid lejáratú hitelek, kklcsöoók felvétele

it. Beltűldi értékpapirok bevételei (I 1.1. +..+ 11.4.)

I 1.1. l’orgatási célú belföldi évrél.papiroh bevállésa, értékesítése
11.2, Forgatési célú belibtdi értékpapírok kibocsátása

11.4. Bel’cktelési célü
12. Maradvány igéo

rak kikocsákisa

. + t2.2.l tOt 585 296
rának igérybevélete 154 585 29ú12.. Előző dv költségvetési ntsrad



9.].]. meIMlici a ...... 2017. (..) önkonnánya’i rencieleíhez

Megnc’vezés Önkormányzat 01

Feladat megnevezése Kötelező feladatok bevételei, kiadása 02

Forintban!
Száma Kiemelt előtrényzat, előjrán~z~t megnevezáse Előirányzat

A It
12.2. ElözÓ dv váll5lkozási maradványának genybevetele

13. BeittIdi flnnnsziroz,ís bevételei (131. + ... 4 13.3.) 8 342 583

13.. AlIsmhúztarlös~n betét niegelőlegezések 8 342 583
13,2, Államhúzlartüson belét rnegelőlegczásek törleszté,e
13.3. Betétek Isegszúntetése

14 KülídIdt flnnnmironi, bevételei (14.t.+...t4.4.)

14.1. Forgatási célú külfúldi értékpapírok bevéltása, értékesitése
142. Befekteté,j Célú kélfüldi ertékpspirok beváltá,a, értékesítése
14.3. Külfoldi értékpapírok kibocsátása
4.4. Kúltéldi hitelek. kblcsönök felvétele

IS. Váltébevételet’
lő. AdósvtgI~o0 nem t’npcsolódó saírn,saékos tigyletel’ bevételei
17. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (to. + ... +16.) 162 927 879
IS. BEVETELEK ÖSSZESEN: (9±17) I 528 455 764



9.1.1. inclíéhlc, a ...... 2017. (...) önkor,nánt’a’i remleleíhez

L Megssevezés önkormányzat 01

~ Feladat megnevezése Kötelező feladatok bevételei, kiadása 02

Forintban!
Száma Kiemelt előii-ónyzst, előirsinyz~t megnevezése Előirán~atJ

A

Kiadások
I. őődési köllaégrelés kisdásai(l,l+».+l.5+l.l8,) 173 758 762
II. Személyi juttatások ~
1.2. Munkazdókzt terhelő járulékok_és_szocialislnozzájárulási_adó 9 78 170
.3. Dologi kiadások so 323 908

1.4. Ellátotlak pénzbeli jotsatásai 15 550 000
~ .5 Egyéb mőködési célú kiadások 37 169 000
t.6. sz 1.5-bök -Előző évi elszémolésbál szénaazó beulzelések
t.7. Törvényi előiráson alapuló belizetések
.8, - Elvonások és belizetések

t.9. . Garancia. és lrezesaégválialáshól kifizetés AH-o bolülre
1.10. -Visszalóriteodá_támogatások_kölcsőnök_nyújtása_M-l-o_belülre
1,1 1. - Viuszatécáteodö támogatások külcsönök törlenatéue ÁH-s kelülre
1.12. - Egyéb mébödési cólú támogatások ÁH-a belálre I 471 000
1.13. - Garancia ás kezességráilatásból kilzetés ÁH-s kívülre
1.14. - Visszatétyíenclő támogalösok, kélcaönök nyújtása ÁH-s kivölre
1.15. - Arhiegéneitések,_ártámogatásak
1.1 E - Kamartásnogatásak
1.17 . Egyéb máküdéni célú támogatások állanshéztarnáson kivúlre 35 698 000
1.18. Tartalékak 25000000
1,19, sz 1.1 8-bál: - Általános lartalék 5000000
t.20, - Céltortalék 20000 000

2. Felhalmozási kötlafgveléo kiadásai (2.1+2.3+2 5.1 212 22d 800
2.1. Ozrubázások 150224000
2.2. 2.1 ‚-bál EU-s fornásbál megvalásalá beruházás
2.3. Felőjitások 61 000 000
2,4, 2,3.-bál EU-s farráubál_megvalósuló_feíújíláu
2.5. Egyéb felhalmozási kiadások t 000 008
2,6, 2.5.-bál - Garancia-és kezesaégvállalásbál killzetéu AH-e belülre
2,7. - Vioszaséniteodő táncsogatánok, kölcsönúb nyújtása ÁH-o belütre
2,8, - Visszatésiteodú_támogatások-,_kőlcsőnök_törlesztése_M-l-s_belülre
2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-s belülre
2.10. - Garancia-és kezességs’állalúslról kifizetés AH-a Erőire
2.11. -Vinazatéritendő támogatások, köteaönök evórjtása ÁH-a kívülre
2.12. - Lakástámogatás I 000000
2.t3. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3. KÖLTSÉGVETÉSt KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 385 982 762
4. Hitel—. kölcaijasörleaatéa_éllamháztarlá~oss_kívülre_(El._+_..._+_4.1)

4.1. t-losszú lejáratú hitelek, kőlcsüniik törlesotése
4,2, LIk-vidilási célú hitelek, kölcsöaök lörleszlése péazágyi váilalkozáscak
4.3, Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök türlesetése

5. Belféldi_érsékpapirok_ldadáasi_(5.1._+_..._+_5.6.)
5.1. Forgntúsi célú belféldi értékpspirok vásárlász
5,2. Befektetési célú bellöldi értékpapírok vásárlána
5,3. Kincatárjegyek beválsósa
5.4. Éven belüli lejáatú belfoldi értékpapírok bevállása
5.5, Belföldi kötvények beváltána
5,6, Éven trill lejáratú beíféldi éroékpapirok beváltána
6. ltetfáléi linsesazireerja kiadásai (6.1. + „ ± 6,Rl 142 473 002

ö.i. Államháztartáson belöli_megelőlegezések_folyósilása
6.2, Államháztartáson beláli soegelölegezésok vissza6zetése 8 342 583
6.3. Központi. irányító uzervi támogatás 134 130419
64. Pénoeazközok lekötött betétként_elhelyezése

6.5. ~~yigyi lizing kiadásai
7. léillféldi rsasnsairuzds kiadásai_(7.1._+_‚.._±_7.5.)

7.1. Forgatáni célú kailíőléi érlékpapirok vásárlása
72. Befektetési célú külfáldi értékpapirak s’úaártása
7.3. Külföldi_értékpapirok_beváltáss

7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése káííbíéi kormányoknak coma, szervezeteknek

7.5. Hitelek, kölcsösők tárlesztése kúlibldi_pénzintézeteknek

8 Adóaságtaaz nem kopcsotódé szdrseaazékoa ii8yletek

9 “áIl~kíséásuh

0. FINANSZÍROZÁSI KiADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) 142 473 802

I I. KIADÁSOK ÖSSZESEN; (3.+10.) 528 455 764

Éves ten’czett létszám előiránvzat (lő)
K6zfOglalkoztatolt~ik létszáma (lő)



9.2,!. melléklet a ‚.‚.‚ 2017. (..‘.) önkornsány:ati rendelethez

Köhségvetési
sze~-’~ Óvoda 02

Feladat .. . .
Kozsteveless feladatok bevetelci, Imsidasni 01

megnevezese

Forij,lb,n,,1
Szónin Kiemelt előirúnyzat’ előiriitiyznt megnevezése Előirúti~zat

A B

Bevételek

1. Miiköclési bevételei< (l.1.+.,.±ll1) 1 300 000
I,]. Készlctért~kesítés ellesértéke
~ .2. Szolgáltatások ellesértéke
I.) Köevetitelt seolgúltatúsok értéke
1.4. Tulajdonosi bevételek
1.5. Ellátási díjak 300 000
1.6. Kiszámlázost általános forgalmi adó
1.7. Általános forgalmi adó visazatérölése
1.8. Kantatbevdselek
.9. Egyéb pénaagyi műveletek bevátelei

1.10. Biztosító által Ozerett kártérítés
1.11. Egyéb működési bevételek

2. láliiltödási_célú_tsimogatások_éllnmbéztartsison_beliilré]_(2.l,+...+2.3.)
2.1. Elvonások ás bef,zetések beoételei
2.2. Visszalérátendé_támogatások,_kölcsönák_visszatérülése_ÁH-e_belálröl
2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztarrásos belülről
2,4. 2.3-böl EU támogatás
3. Köahatslnri bc”ételelt
4. Felltolmozrlsl célú Idmogolások llbtnrbiiztat-tdsoa beliilrői (4.1.+...+4.3.)

4.]. Felbalmozási_célú_önkoneányzati_támogatások
4.2. Visszatéétendó támogatások, küksösök visszatéráláse ÁH-e belülről
4.3. Egyéb_felbaisrozási_célú_támogatások_bevételei állansháztsrsáson_belülről
4.4. 4,3,-bél EU-s támogatás

5. Felhalmozási_bevételei<_l5.l.+...±5.3.í
5.]. Immateriáliajnvak értékesítése
5.2. Ingatlanok értékesilése
5.3. Egyéb tárgyi esekönők értékesítése
6. Mökiislési célú itcett pénzeazközbl<
7. Fclhalmozdsi célú_átvett_pénaetalaözök
0. Költségvetési bevételek összesen (1.+..+7) I 300 000
9. Finannairoarisi be’-ételek íD.l.4...±9.3.) 50 643 305

9.1. Költségvetési maradvány igénybevésele 67113]
9.2, Vállalkozási_maradvány igénybevétele
9.3. lráts>itó szervi (önkormányzati) támogatás (intézményálsanszirozüs) 50 575 474

to. BE”ÉTELEK ÖSSZESEN: (S.+9.) 59 943 305

Kiadások
I. Miikötlési köhségvetis kindássi ll.l+...+I.5.) 99 943 305

1.1. Személyi juttatások 113 632
.2. Munkaadókat terlselő járulékok ás toooiátia tmzaájárslási adó 8 000 175

1.3. Dalogi kiadások 12 949 498
1,4. Ellátottak pénzbeli jattasásni
t.5. Egyéb működési célú kiadások
2. Felholmezási_költségvetés_kiadássi_(2.1±..+2.3)

2.1. Beroházások
2.2. Felújítások
2.3. Egyéb fejlesztési cdlú kiadások
2.4. 23,-bél EU-s támogalásbél megvalésotó progmmok, pryiekrek kiadása

3. Finnaszíroztísi lnisdátok

4. l(IADÁSQI( ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) 59943305

Éves tervezett létszúm előirt~nyzat (fő) II
Kíizfo~lsallcoztnitottak létszáma (lő)



92.2. mellék/e’ a...... 2017. (....) önkormdnjcali rendeleihez

Költségvetési
5Z05V IKSZT 02

Feladat .
. Ónkent valhilt feladatok beveteles, sudamsi 02

megnevezese

Forialbw,!
Száma Kiemelt előirónyzat, előirányzat megnevezése Előirányzut

A B

Bevételek
I. Működési bevételek (l.L+,..+l.Il,) 3 697 490

I I, Készletérlékcsitós ellendetéke
.2, Szolgállalások ellgnértéke 3 697 490

~ .3. Közvctitetl szolgáltatások értéke
~ .4. Tulajdonosi bevételek
IS. Ellistási djak
~ .6. Kiszámlázott általános loegalmi adó
~ .7. AlIaldeos forgulesi adó vissz.ntőrüldse

~ ‚5. Kamatbcvótelek
1.9, Egyéb pénzugyi műveletek bevételei

1.10. Biztosító által fizetett kárlétités
1.11. Egyéb működési bevételek

2. Müköstdsi_célú_lémopatások_éllantlsázlortáson_beliilrél_(2.l.+...+2.3,)
2.1. Elvonások ős beflzetések bevételei
2.2. Visszatérítendő támogatások._hölcsönök visszatérülése_Áll-e_belülről
2.3. Egyéb_működési_célú_támogatások_bevételei_államháztartáson_belülről
2,4, 2.3-bél EU támogatás

3. lCöelsnlaImi bevételek
4. Fellsulsnezási_célú_támogislások_tillamlsázstirtdsns_beliilrül_(4.l.’r-...+4.3.)

4.1. Felhalmozási_célú_önkoeaaáoyzati_támogatások
4.2. Visszatériteedö táotogatásoh, hölosönük visszatérülése ÁH-e belülről
4.3. Egyéb_felhalmozási_célú_támogatások_bevételei_állambiztartásna_belülről
4.4. 4.3.-ból EU-s tómogstós
5 Felholmozilsi_bevételek (S. l.+...+S.3.)

5.1. lmmateriálisjsvok értébesitéso
5.2. Ingatlanok úrléhesitéte
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesitéso

(I Múködé~i célú átvett pésszeszközök
7. Felhtslmozást célú_átvett_pénaesalaözűk
8. Költsógvekisi bevételek összesen (l.+..+7.) 3 697 490
9. Finanseiroedsi bevételek (9.l.+..+93.) 21 600 745

9.]. Költsúgvesési maradvásy igénybevétele 2625525
9.2. Vállalkozóé_nioradvány igéeybevételo
9.3. lráavitó szes’vi (önhormáoyzati) támogatás (intézménvíinaoszlrozüs) 21 398 123

jo BEVÉTKLEK ÖSSZESEN (8+9.) 25 355 238

Kiadások

anlunuissas

a Jl~nln”v CO 0005.] alja nezzojerurasi 000

I.

1.2.
1.3.
1.4,
I’S.
2.

2.1.
2.2.

2.3.
24

3.

4. ~fl5.fi0fil’• t..

Dologi kiadások
Ellütonak pénzbeli lutlutésai
Fev6h m

Fetújitások

~“53’~$’J1’0’

2.3.-ból EU-s

léni vélji L’ia,lénvj

költséstvetés kiadásai (2.l.4~...+2.3.l

Fitsnnszireatlsi kiadások

~‚‘ oroiehtek kiadása

„; a n ens, Aco’,rcr +2+3)

25 174 100
II 740000
2767 200

tO 600 900

104 138

154 135

25355 238

Éves tervezett létsz0m előirúnyzat (fő) 4

KözfogIalIüozt~trttt~k létsz~ma (fő)



9.2.3. nseUékásy a ..... 2017. (..)Ősskormánya’I renelele’Ise:

Kültségvelóoi
szerv Kozos Hivatal 02

FeIad~t . ‚ .
‚ Allamigazgatasi feladatok bevetele,, kiadasas

megnevezese

Ferintban!
Szúma Kiemelt elő1rún~at, előinúnyzat megnevezése Előinúnyzat

A It

Bevételek
I. Működési_bevéleleklLl.+...÷1jl.)

I ‚I. Késeletérsékesítés ellenértébe
.2. Szolgáltatások clleoértéke

~ 3. Közvetített szolgáltatások értéke
1.4. Tulajdonosi bevételek
.5. Ellátási diiak

1,6, Kiszámlúzott általános forgalmi adó

1.7. Általános forgalmi odó visszatérölése
1.8. Kamatl,e’-életek
.9. Egyéb péozávyi műveletek bevételei

ItO, Bietositó által Ilzelett kártérítés
1,11, Egyéb működési bevételek

2. Működési_célú_támogatások_állaisbdzlai’tdson_belülről_(2.I.+...+2.2.)
2,1. Elvonások és belizertések bevételei
2,2. Visszatérítendő túmogstások, höl~sönök visszatérölése Áll-s belülről
2,3. Egyéb működési célú támogatások bevételei állambáztartáson belülről
2,4. 2,3-bál EU támogatás

3, Közhaislmi bevételek ‚

4 Felhalnsoesini_célú_támogatások_óllamhőetortdoos_belülről_(4.t.+...-f’4.3.)
4.1, Felhalmozási_célú_ánkomtáoyzasi_támogatások
4,2, Visszatérítendő támogatások, köle~öogk visozatérulése ÁH-s belötrül
4.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államházsarsáson belütröl
4.4. 4.3.-hól EU-s támogatás

5. FelhalmozásI_bevteelek_(SJ.+.»±53.l
5.1. lmmaleriálisjavak értékesítése
5.2. tngatlastok értékesítése
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értőkesilése
6. Máikiudési cdlii átvett péeeeszközüle
7. Felhalmseási célú_dIvest_pészeszközük

8. Köllsógs-etéai bevételek üssueaeo (Li’...÷7.)
9. Finanszírozási bevételek (9.I,+,,.+93.) 54 301 276

9.1, Költségvetési msradváuy igénybevétete 144 454
9.2. Vállalkozóé_maradvásty igénybevétele
9,3, lráasyitó szervi (önkormáoyzati) támogatás (insézménylinanszirozás) 54 156 822

io. BEVÉTELEK ŐSSZESENt (8+9,) 54301 276

Kiadások

es szaumlis slazzeiJ000asn

~ v~’ ‘-‘---‘~‘-~-s
Beruházások

1.
1.1.
1.2.
.3.

1.4.
I’s.

2.
2.1.
2,2.
2.3.
2.4.

3-

4-

Miíktádési- vsIsscg’eies KJsoasai ‚1

Személyi jutsttások
Munknadótrat terhelű iúedék-nt’
Dologi kiadások
Ellútoltak eéoeheli iuttalássi
Fenét, onök,

Felújítások

—on,
2.3.-b

Fiisassztrozást kiadások

‚_tv

‚ v. yr. oroiektek kiadásar-,,_.,’,,.V,’,se”U,’,,-,.

‚‘, a nX efli? Aeo-,r~e-’r, ‘1 ‘t-?.+rt.\

1v- 54 301 276 ‘

37395 547
8 003 283
8 902 4_tű

94 301 276

Éves ter»ezett Iétszt~ns előirányzat (fő) I I
Közfo~!aUöoztűtottak létszilma (fő)



Fe~újítási kiadások előirányzata felújításonként
2017.

Ezerforintban

Felújítás megnevezése Őnerő Támogatás 1j költség

A B C D

Szőlő Út javítása 0198/12 hisz. (Kéray 5 000 5 000
pincenel)

Pást park felújítása 35 000 35 000

Iskola épület fűtés korszerűsítése 10 000 0 10 000

Temető parkoló felújítása 6 000 6 000

Bontás 5 000 5 000

ÖSSZESEN: ( 61 000 61 000



Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
2017.

Ezer
forin(ba,z !

Beruházás megnevezése Önerő Támogatás Teljes költség

Á B C D

ELMIB részvény 576 0 576

Kossuth Út 184. megvásárlása, játszátér kialakítása 10 000 0 10 000

Ady úti parkolók építése 10 000 0 10 000

Kossuth Út 21.sz alatti ingatlan megvásárlása 25 000 0 25 000

Konyhai eszközbeszerzés 10000 0 10000

Széchenyi Út 7.sz alatti ingatlan megvásárlása 25 000 25 000

Egerszalók 591 és 592 hrsz megvásárlása 2 500 0 2 500

1067 hrsz (Kristálydomb) mgvásárlása 4 500 0 4 500

Önkormányzati gépjármű heszerzés 4 000 0 4 000

1-livatal ép.tetöcseréje tetőtér heépiléssel 7 494 22 484 29 978

56-os forradalmi emlékhely világítása 800 800

Tójbáz felújítás 7 854 23 563 31 417

Kiilterületi helyi közutak fejlesztése 30 000 100 000 130 000

Helyi Lermékért.szolgÚlÓ piacok fejlesztése 12 500 50 000 62 500

Egerszalók gyógyhely komplex turisztikai 25 000 889 000 889 000

737 ~hrsz~út 5 000 5 000

Buszöböl építése a Kristálydombon 10 000 10 000

Horgásztó körüli utak, pihenők kialakítása 5 000 0 5 000

—

ÖSSZESEN: 195 224 1 085 047 I 255 271

-45000

2017.évi ktg. 150 224 000.-Ft
(piros jelzésűek nélkül) 150 224



2017.évipályázatok
SorszPályázatMegvalósítási
ámProjetkazonosítóProjektneveBeruházásösszköltségeTámogatásÖnerőstátuszaidőszak

Helyivédelemalattálló
barlanglakásokés

2016.05.19- 1HUO7-0068-A2-2013környezetük150.195.706Ft142.685.921FT7.509.785FtMegnyert
2017.04.15. infrastruktúraés

tartalomfejlesztése
Hivatalépületének

2016.10.11- 2317780tetőcseréjetetőtér29.978.267Ft22.483.700Ft7.494.567FtMegnyert
2017.12.31. beépítéssel

Adósságkonszolidációban
2016.11.23- 3322550nemrészesült20.000.000Ft20.000.000Ft0FtMegnyert
2017.12.31. településektámogatása

2016.09.03- 4KKETTKK-56P-02-0090Forradalmiemlékhely5.100.000Ft3.000.000Ft2.100.000FtMegnyert
2017.03.31. létrehozásaEgerszalókon

5TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00009Egerszalókközpontjának260.000.000Ft260.000.000Ft0FtBírálatalatt

turisztikaicélúfejlesztése
Egerszalók
Önkormányzatépület 6TOP-3.2.1-15-HE1-2016-0002135.219.792Ft35.219.792Ft0FtBírálatalatt
energetikai

~______korszerűsítése

Helyifoglalkoztatási
7TOP-5.1.2-15-HE1-2Q16-00004együttműködések60.000.000Ft60.000.000Ft0FtBírálatalatt

Egerszalókon
EgerszalókKözség
ÖnkormányzatASP2016.09.15- 8KÖFOP-1.2.1-VEKQp-162016003746.000.000Ft6.000.000Ft0FtMegnyert
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V

Egerszalóki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatán ak

4 számú melléklete

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

mely létrejött Egerszalók Község Önkormányzat (3394 Egerszalók, Sáli’ány Út 7. képviseli:
Tőgyi Gábor polgármester) és Egerszalóki Roma Nemzetiségi Onkormányzat (3394
Egerszalók, Kossuth Lajos Út 69, képviseli: Radics László einök) között a mai napon az alábbi
feltételekkel:

A megállapodást az együttműködő felek a 2011. évi CLXXIX. Nemzetiségek jogairól szóló
t~rvény, az államháztartásról szóló 201 L évi CXCV. törvény, valamint ennek végrehajtásáról
szóló 368/201 1.(XII. 31.) kormányrendelet alapján kötik.

Az Áht 27.~ (2) bekezdés alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és
kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási,
adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a helyi nemzetiségi önkormányzat
székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatala gondoskodik. A helyi
önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat a feladatok ellátásának részletes szabályait a
nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti megállapodásban rendezik. A szerzödő felek
jelen megállapodásban rögzítik a költségvetés elkészítésének, jóváhagyásának eljárási rendjét,
és a költségvetési gazdálkodással, az információs és adatszolgáltatási, valamint a
nyilvántartási tevékenységgel, illetve a vagyonkezeléssel össze~lggö szabályokat.

A megállapodás szabályainak kialakítása
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény,
- az államháztartásról szó ló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az ennek végrehajtására

kiadott
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.

rendelet,
- az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének

sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000. (X1I.24.) Korm. rendelet előírásainak
figyelembevételével történt.

I. Általános rendelkezések

1. Felek megállapodnak, hogy az Egerszalóki Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a
továbbiakban: RNÖ) kötelezően megtartandó üléseinek jegyzőkön Egerszalóki Közös
Onkormányzati Hivatala segítségével írásba foglalja.

2. Az elkészült jegyzőkönyvek aláíratásáról, hitelesítéséről, a Heves Megyei
Kormányhivatalhoz történő megküldéséről Egerszalóki Község a Közös Hivatala útján
gondoskodik,

3. Az Önkormányzat az RNÖ működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket
biztosítja. Az RNÖ részére heti 4 órában, az önkormányzati feladat ellátásához szükséges
tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiséget, - amely a Egerszalók, Kossuth Lajos



Út 69. szám alatti épületben található RNÖ iroda, előtér és mosdó helyiségek - ingyenesen
használhatja. A helyiséghez, továbbá a helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó
rezsiköltségeket (villany, víz, gáz) és fenntartási költségeket az Onkormányzat viseli.

4. A RNO erre vonatkozó igénye esetén, a közcélú rendezvények — közmeghallgatás,
lakossági fórum - megtartása érdekében az Önkormányzat a KNO rendelkezésére bocsát
ingyenesen, egy erre a célra alkalmas helyiséget az Egerszalóki Faluházban,

5. A RNO egyéb rendezvényei megtartásához a polgármesterrel és a Faluház vezetőjével kell
az igénylésre, használatra vonatkozóan egyeztetni, illetve megállapodni.

6. Az Onkormányzat ellátja a RNÖ testületi üléseinek előkészítését (meghívók,
előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése, postázása, a testületi ülések
jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása), a testületi döntések és a tisztségviselők
döntéseinek előkészítését, és az ehhez kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási
feladatokat és egyéb működéssel, gazdálkodással kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési
feladatokat.

‘7. Az önkormányzat viseli a fenti pontokban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó
költségeket — a testületi tagok és tisztségviselők telefonhasználata költségei kivételével.
Az ezt meghaladó feladatok fedezetét és az egyéb működési költségeket a RNO az állami
támogatás és egyéb bevételeiből biztosítja.

8. A jegyző vagy annak — a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő —

megbízottja a helyi önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz a
nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein ás jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.

II. Gazdálkodás

1. A költségvetés elkészítésének és elfogadásának rendje

1.1. Az önkormányzati költségvetés előkészítése

1.1.1. A jegyző, vagy az általa megbízott pénzügyi-gazdálkodási munkakört ellátó személy a
költségvetési összeállítását megelőzően áttekinti a nemzetiségi önkormányzat
eLnökével a nemzetiségi önkormányzat költségvetési évre vonatkozó feladatait, várható
bevételi forrásait.

1.1.2. Az elnök a következő évre vonatkozó költségvetési tervét legkésőbb a költségvetési
évet megelőző év december 1 5-éig benyújtja a nemzetiségi önkormányzat képviselő-
testülete részére. Az erről alkotott határozatot az elnök eljuttatja a jegyzöhőz.

1.2. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának elkészítése.

1.2.1. A gazdálkodási ügyekre vonatkozóan a helyi önkormányzat a nemzetiségi
önkormányzattal történő kapcsolattartásra a pénzügyi ügyintézőt jelöli ki.

1.2.2. A nemzetiségi önkormányzat elnöke a helyi önkormányzat pénzügyi irodája által
előkészített költségvetési határozat-tervezetet a központi költségvetésről szóló törvény
kihirdetését követő negyvenötödik napig nyújtja be a testületnek. Ennek keretében
rendelkezésre bocsátja a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetésének
megalapozásához szükséges költségvetési adatokat valamint egyezteti az elnökkel a
helyi önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetének a RNÓ vonatkozó részét. A
költségvetési határozatnak tartalmaznia kell a nemzetiségi önkormányzat költségvetési
bevételeit és költségvetési kiadásait elöirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok
szerinti bontásban, a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat,
egymástól elkülönítetten, a külön jogszabályban meghatározott rend szerint. A



nemzetiségi önkormányzat elemi költségvetését a nemzetiségi önkormányzat hagyja
jóvá. A nemzetiségi önkormányzat évente egyszer, legkésőbb a kö]tségvetési
határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási tv. 45. ~ (I) bekezdés a)
pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját
bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. ~ (1) bekezdése szerinti adósságot
keletkeztető ügyletciből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő
három évre várható összegét.

2. A költségvetési előiránvzatok módosításának rendje

2.1. Ha a nemzetiségi önkormányzat az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér cl,
bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre,
határozatával módosítja az éves költségvetésének előirányzatát. A testület - az első
negyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb
az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, február 28-i hatállyal
módosítja a költségvetési határozatát. Az előirányzat-módosítást a jegyző (az általa
megbízott pénzügyi ügyintéző) készíti elő.

3. A költs&vetési gazdálkodás lebonyolításának rendje

3.1.1. A költségvetés végrehajtása. A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának
végrebajtásával kapcsolatos feladatokat az önkormányzati Hivatal látja cl.

3.1.2. Kötelezettségvállalás rendje. A nemzetiségi önkormányzat kiadási elő irányzatai
terhére a nemzetiségi önkormányzat elnöke vagy az általa írásban felhatalmazott
nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult kötelezettségvállalásra. A
kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy
a rendelkezésre álló fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a
fedezetet. Kötelezettségvállalás csak írásban és kötelezettség pénzügyi ellenjegyzése
után történhet.

3.1.3. Utalványozás: A nemzetiségi önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel
beszedésének Vagy elszámolásának elrendelésére (továbbiakban: utalványozásra)
kizárólag az elnök, vagy az általa felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati
képviselő jogosult. Utalványozni csak az érvényesftés után lehet. Pénzügyi teljesítésre
az utalványozás után és az utalványozás pénzügyi ellenjegyzése mellett kerülhet sor.

3.1.4. Ellen ieavzés: A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a
pénzügyi ellenjegyzés dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás
megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni. A
kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a helyi nemzetiségi önkormányzat
kiadási előirányzatai terhére vállalt kötelezettség esetén a helyi önkormányzat
önkormányzati hivatalának pénzügyi ügyintézője Írásban jogosult. A
kötelezettségvállalást, utalványozást, vaiamint az ellenjegyzést ugyanazon személy
nem végezheti.

3.1.5. Ervénycsítés: Az érvényesítést a helyi önkormányzat hivatalának pénzügyi
ügyintézője Írásban jogosult végezni.

3.2. A nemzetiségi önkormányzat szátniál

Li



3.2.1. A nemzetiségi önkormányzat fizetési számláját a székhelye szerinti helyi
önkormányzat által választott számlavezetőnál vezeti, mellyel kapcsolatos
adminisztratív feladatokat a pénzügyi iroda végzi.

3.3. Pénzellátás

3.3.1. A nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatását a költségvetési
törvényben meghatározottak szerint veszi igénybe.

3.3.2. Készpénz a Nemzetiségi Önkormányzat házipénztárán keresztül akkor fizethető ki,
ha az önkormányzat elnöke a kifizetés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat
(szerződés, számla) bemutatja, és szándékát a pénzfelvételt megelőző napon de. ] 2.00
óráig a Hivatal pénzügyi irodáján Jelzi.

4. Költségvetési információ szol2áltatás rendje

4.1. Beszámolási kötelezettség teij esítésének rendje.

4.1.1. A nemzetiségi önkormányzat elnöke az önkormányzat gazdálkodásának első félévi
helyzetéről szeptember I 5-éig, Írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A
tájékoztatás tartalmazza a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatában
megjelenő előirányzatok ás a költségvetési egyenleg alakulását. Az elkészített
zárszámadási határozattervezetet az elnök a költségvetési évet követő negyedik hónap
utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról
határozatot alkot. A zárszámadási határozattervezet előterjesztésekor a képviselő
testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket ás kimutatásokat kell bemutatni:
a nemzetiségi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban,
előirányzat felhasználási tervét, a többéves kihatással járó döntések számszerűsitését
évenkénti bontásban ás összesítve, ás a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást,
vagyonkimutatást. A települési önkormányzat hivatala közreműködik a
végrehajtásban.

4.2’ Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje

4.2.1. Az önkormányzati Hivatal a nemzetiségi önkormányzat vagyoni, számviteli
nyilvántartásait elkülönítetten vezeti.

4.2.2. A számviteli nyilvántartás alapjául szolgáló dokumentumokat (bizonylatokat,
szerződéseket, bankszámlakivonatokat, számlákat, stb.) a nemzetiségi önkormányzat
elnöke — vagy e feladattal megbízott tagja — köteles minden tárgyhónapot követő hó 5.
napjáig az Egerszalóki Közös Önkormányzati Hivatal nemzetiségi önkormányzat
gazdasági ügyintézésével megbízott munkatársának leadni.

4.2.3. A vonatkozó rendeletekben meghatározott adatszolgáltatás során a szolgáltatott adatok
valódiságáért, a számviteli szabályokkal ás a statisztikai rendszerrel való tartalmi
egyezőségéért a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének elnöke és jegyzője
együttesen felelős.

4.2.4. A nemzetiségi önkormányzat tulajdonában, illetve használatában álló
vagyontárgyakról nyilvántartást a közös hivatal vezet. A leltározáshoz, selejtezéshez,
illetve a vagyontárgyakban bekövetkező változásokról információt a nemzetiségi
önkormányzat elnöke szolgáltat a jegyző által Írásban kijelölt munkatárs számára.



4.3. Egyéb rendelkezések

4.3.1. A települési önkormányzat és intézményei belsö ellenőrzésére vonatkozó szabályok
vonatkoznak a ne nhzetiségi önkormányzat gazdálkodására.

4.3.2. A nemzetiségi Önkormányzat tartozásaiért a helyi önkormányzat kizárólag abban az
esetben és addig a mértékig felel, ahogyan azt külön megállapodásban vállalta.

Felek kijelentik. hogy a jelen megállapodásban rögzített eljárási rend szerint járnak el, az
együttműködés során szabályait kölcsönösen betartják.

A szerződő felek jelen megállapodást határozott időre, a nemzetiségi önkormányzat
megbízatásának idejére kötik, melyet évente január 31-ig, általános vagy időközi választás
esetén az alakuló ülést követő 30 napon belül felül kell vizsgálni. Az együttműködési
megállapodást Egerszalók Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 94/2014. (Xl.26) Kt.
határozatával, az Egerszalóki Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Kép”iselö-testülete a
7/2014. (XI.12.) RNO határozatával jóváhagyta.

Egerszalók, 2014. november . .~-

Radics László Togyi(Gábor
RNÖ Elnök polgármester
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Egersza lók Községi Ön korm ányzat Képviselő testületének
/2017. ( ) határozata

Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő testülete megtárgyalta a,,VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához,
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című pályázati kiírást és úgy döntött,
hogy a pályázati felhívás 1. célterületére (külterületi helyi közutak fejlesztése) pályázatot nyújt be. A
projekt célja a 0171/94, 0173/4, 0176, 0177/1, 0178 helyrajzi számú ingatlanokon található
mezőgazdasági feltáró út alépítményének kialakítása és szilárd burkolattal való ellátása.

- A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a benyújtandó pályázat során a vissza nem térítendő
támogatásra igényelt összege 86.245. 057 Ft (75 %)

- A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás megítélése esetén az
önrészt, saját forrásként 28.748.352 Ft (25%) a pályázati cél megvalósításához az
önkormányzat költségvetéséből biztosítja.

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Határidő:
Felelős: polgármester

kmf.

Hunyadi-Buzás Jánosné sk. Varga István sk.
jegyző polgármester



. Község Önkormányzat Képviselő-testületének

/2017. (I ) számú határozata

a Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez,
állapotjavításáh oz, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése című

pályázati felhívásra történő támogatási kérelem benyújtásáról

Egerszalók Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vidékfejlesztési Program,, A vidéki
térségek kisméretű infi~astruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Külterületi
helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához,
karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése” elnevezésű, VP 6-7.2.1-7.4.1.2-
16 kódszámú felhívásra pályázatot kíván benyújtani a Felhívás 2. célterületére az alábbiak
szerint:

Projekt me2nevezése: Egerszalók település önkormányzati útjainak kezeléséhez,
karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése

Gépek tárolási helye: 3394 Egerszalók, Sá1~ány u. 7. (539/2. hrsz.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a benyújtandó pályázat során a vissza nem térítendő
támogatásra igényelt összege 7.592.377 Ft (75 %)
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás megítélése esetén az
önrészt, saját forrásként 2.530.793 Ft (25%) a pályázati cél megvalósításához az
önkormányzat költségvetéséből biztosítja.

A Képviselő-testület a pályázat megvalósításához szükséges önerőt a költségvetés általános
tartalék terhére biztosítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási kérelem benyújtásához
szükséges dokumentumok aláírására, a fejlesztés megvalósítására.

Felelős:

Határidő:



ELŐTERJESZTÉS

Egerszalók Községi Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. január 25-én tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: A polgármester 2017. évi szabadság felhasználási ütemezési
tervének jóváhagyásáról

A napirend előterjesztője: Varga István polgármester

Az előterjesztést készítette: Hunyadi-Buzás Jánosné

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX tv. (a továbbiakban Kttv.) 225/C.~ (2)
bekezdése rendelkezik a polgármester szabadság ütemezési tervének a jóváhagyásáról:

„225/C (2): A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig
jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütem ezésben
foglaltaknak megfeleló’en kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság
igénybevételéró’l a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a
szabadságot az ütemezéstó’l eltéró’en csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az
igénybevételt megelőzően legkésó’bb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követó’en
veheti igénybe.”

Fentiekre tekintettel Varga István polgármester szabadságát a Kttv. 225/C. ~-ában
meghatározottak szerint kell megállapítani az alábbiak szerint:

A Kttv. 225/C. ~ (3) bekezdésében foglaltak szerint a jegyző által vezetett nyilvántartás
alapján január 31-ig meg kell állapítani a polgármester előző évben igénybe vett
szabadságának mértékét és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell
számítani.

A Kttv. 225/C. ~ (1) bekezdése értelmében a főállású polgármester évi 25 munkanap
alapszabadságra és 14 munkanap pótszabadságra, azaz 39 nap szabadságra jogosult.

A Kttv. 225/C. ~ (4) bekezdése a következőket tartalmazza: a polgármesternek a szabadságot
az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy
kiadni

Fentiek alapján a polgármester törvény szerint meghatározott szabadsága:

-2016. évben fel nem használt: 21 nap

- 2017. évre megállapított szabadság: 39 nap

- 2017. évi szabadság összesen: 60 nap



Tájékoztatom a képviselőket, hogy a polgármester szabadságának mértékét a fent idézett
jogszabályhely pontosan meghatározza, azonban javasolt ezen szabadságok ütemezéséről a
képviselő-testület általi határozat hozatala, ezért kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a
határozat-tervezetben foglaltaknak megfelelően döntését meghozni szíveskedjen.

Egerszalók, 2017. 01.20.
Varga István
polgármester



HATÁROZAT-TERVEZET

EGERSZALÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12017.(I. 25.) határozata

A polgármester 2017. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének jóváhagyásáról

Egerszalók Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX tv. (a továbbiakban Kttv.) 225/C.~ (1) — (4) bekezdéseiben foglaltak
alapján Varga István főállású polgármester 2017. évi 60 nap szabadsága igénybe vételét a
melléklet szerinti szabadság felhasználási ütemezésben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

Határidő: esedékességkor Felelős: Varga István



. . . ‚ ..VARGA ISTVAN FOALLASU POLGÁRMESTER 2017. évi SZABADSÁG UTEMTERVE /2017. (1.25.) Kt. számú határozat melléklete

2017. 2017. 2017. 2017.2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. 2017. szeptember október november december
január február március április május június július augusztus Tervezett Tervezett Tervezett Tervezett(Az elozo Alap. 25 Tervezett Tervezett Tervezett Tervezett Tervezett Tervezett Tervezett Tervezett napok napok napok napok

évről áthozott Pot: ~~‘I napok napok napok napok napok napok napok napok száma száma száma száma
szabadnapokat Elozo evrol száma száma száma száma száma száma száma száma
legkésőbb áthozott:2 1 ________ ________

2017. március
31-igkikell összesen: 7 7 7 4 5 4 6 5 5 2 2 4
venni.) 60

7 14 21 25 30 34 40 45 50 52 54 60



ÁL
Előterjesztés Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésre

a polgármester illetményének változásáról, a Mötv. módosítása alapján

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)
módosításáról szóló 2016. évi CLXXXV. tv. 1~-a 2017. január 1-től módosította a polgármester
illetményére vonatkozó szabályozást. Az eddigi heJyettes államtitkár helyett az államtitkár
alapilletrnényéből, illetménykiegészítéséből és vezetői illetménypótlékából álló illetményének
összegében, illetve annak meghatározott százalékában állapítja meg a polgármester illetményét a
Mötv. 71.~ (4) bekezdése, figyelembe véve a település lakosságszámát.

„71. ~ (1) A fó’polgármester megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult,
amelynek összege megegyezik a miniszter központi államigazgatási szervekről, valamint a
Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározott
alapilletményébó’l, illetménykiegészítésébó’l, és vezetői illetménypótlékából álló illetményének
összegével. A főpolgármester havonta az illetme’nyének 15%-ában meghatározott költségte’
rítésre, valamint a minisztert jogszabály alapján megillető egyéb juttatásokra jogosult.

(2) A megyei jogú város polgármestere, a fó’városi kerületi önkormányzat polgármestere
megbízatásának idó’tartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik az
államtitkárnak a központi államigazgatási szervekró’l, valamint a Kormány tagjai és az
államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározott alapilletményébó’l,
illetménykiegészítésébó’l és vezetó’i illetménypótlékából álló illetményének összegével.”

(3) A megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke megbízatásának időtartamára havonta
illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik a (2) bekezdésben meghatározott illetmény
90%-ának összegével”

(4) A polgármester ilietménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg

a) 30%-a az 500fő és az az alatti lakosságszámú település polgármestere esetében;
b) 40%-a az 501-lSOOfő lakosságszámú település polgármestere esetében;
c) 50%-a az 1501-2000 fó’ lakosságszámú település polgármestere esetében;
d) 55%-a az 2001-5000fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
e) 60%-a az 5001-l0000fő lakosságszámú település polgármestere esetében; “

A módosított Mötv. 71. ~ (2) bekezdésében meghatározott összeg 995 800 Ft.

lakosságszám alap szorzó havi llletmény Ft éves bér és SZOCHO

500 fő alatt 995 800 0,3 298 700 4 373 000

501-1500 fő 995 800 0,4 398 300 5 831 100

1501-2000 fő 995 800 0,5 497 900 7 289 300



2001-5000fő 995800 0,55 547700 8018300

5000-10000 fő 995 800 0,6 597 500 8 747 400

Tekintettel arra, hogy a polgármester illetményét a jogszabály módosítás érinti, így 2017. január 1-
re visszamenő hatállyal határozatot szükséges hozni a Képviselő-testületnek a polgármester
illetményének megállapításáról!

1. Határozati javaslat

Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
/2017. (1.25.) határozata:

Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete figyelembe
véve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 71. ~ (2) bekezdését és (4) bekezdés c.) pontját
Varga István főállású polgármester ílletményét 2017. január 01.
napjától 497.900 Ft-ban (azaz: négyszázkilencvenhétezer-kilencszáz
forintban) állapítja meg.

felelős: jegyző
határidó’: azonnal

A Mötv. 71. ~. (6) bekezdése kimondja, hogy a főállású polgármester, a társadalmi megbízatású
polgármester, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke havonta az illetményének,
tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.
Fentiekre figyelemmel 2017. január 1-re visszamenő hatállyal a Képviselő-testületnek határozatot
szükséges hozni a polgármester költségtérítésének megállapításáról!

2. Határozati javaslat

Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
(2017. (1.25.) határozata:

Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete figyelembe
véve A Magyarország helyi önkormányzatairól szó ló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 71. ~ (6) bekezdését Varga István főállású
polgármester költségtérítését 2017. január 01. napjától 74.685
Ft-ban (azaz: hetvennégyezer-hatszáznyolcvanöt forintban) állapítja
meg.

felelős: jegyző
határidő: azonnal



Alpolgármesteri díjazása:

Mötv 80. ~ (1) A főpolgármester-helyettes, a fó’állású alpolgármester, a megyei közgyűlés
alelnöke illetményének összegét a főpolgármester, a polgármester, a megyei közgyűlés elnöke
illetménye 70-90%-a közötti összegben a képviseló’-.testület ó/lapítja meg.
(la) A 10 000 fó’ vagy az alatti lakosságszámú település alpolgármestere illetményének
összegét a képviselő- testület ól/apítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a polgármester
illetménye 90%-át.
(2) A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület állapítia m~g
úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 90%-
át. A társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja egészéről vagy meghatározott
részéró’! a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.
(3) A főpolgármester-helyettes, a főállású alpolgármester, a társadalmi megbízatású
alpolgármester, a megyei közgyűlés alelnöke havonta az illetményének, tiszteletdijának 15%-
ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.

‚ ‚ polgármesteri havi alpolgármesteri havi tiszteletdíjIa kossagsza m tiszteletdíj (Ft) maximu ma (Ft)

1501-2000fő 248950 224055

Fentiekre figyelemmel 2017. január 1-re visszamenő hatállyal a Képviselő-testületnek határozatot
szükséges hozni az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról!

3. Határozati javaslat

Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
/2017. (1.25.) határozata:

Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete figyelembe
véve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 80. ~ (2) és (3) bekezdését úgy döntött, hogy dr.
Tóth Katalin társadalmi megbízatósú alpolgármester tiszteletdíját
2017. január 01. napjától 224.055 Ft-ban (azaz: kettőszáz
huszonnégyezer-ötvenöt forintban) költségtérítését 33.608 Ft-ban
(azaz: harmincháromezer-hatszáznyolcforintban) állapítja meg.

felelős: jegyző
határidő: azonnal

A Mötv. változás a képviselők tiszteletdíját nem érinti.



Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2/201 7.(I.30.) önkormányzati rendelete

a települési képviselők tiszteletdíj áról szóló

11/2014. (X1.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény a 32. cikk (1) bekezdés d.) pontjában

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.~ A 11/2014. (XI.3.) önkormányzati rendelet 2.~ a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.~ a) A település önkormányzati képviselői havi bruttó 15.000 Ft tiszteletdíjra (képviselői

alapdíj) jogosult.”

2.~ A 11/2014. (XI.3.) önkormányzati rendelet 2.~ b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. ~ b) A bizottsági tag (képviselő és nem képviselő) bizottsági tagságonként havi bruttó

15.000 Ft tiszteletdíjra (bizottsági tagdíj) jogosult.”

3.~ E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a 2017. január 1-től kifizetett

tiszteletdíjak tekintetében kell alkalmazni; :

.. P

Varga István Hunyadi-Buz~ János ~é

polgármester jegyző (I



EGERSZALÓK ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének
11/2014.(XI.3.) önkormányzati rendelete

A települési képviselők tiszteletdíjáról

Hatályos: 2017-01-30 -tól

Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény a 32. cikk
(1) bekezdés d.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.~. Egerszalók Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési önkormányzati
képviselői tiszteletdíj mértékét az alábbiak szerint állapítja meg:

2. ~ a.) A település önkormányzati képviselői havi bruttó 15.000 Ft tiszteletdíjra
(képviselői alapdíj) jogosult.

rnb.) A bizottsági tag (képviselő és nem képviselő) bizottsági tagságonként havi bruttó
15.000 Ft tiszteletdíjra (bizottsági tagdíj) jogosult.

c.) A bizottság elnöke a bizottsági tagdíjon felül bruttó 10.000 Ft tiszteletdíjra jogosult.

d.) A tanácsnok a képviselői alapdíjon és bizottsági tagdíjon felül havi bruttó 50.000
Ft tiszteletdíjra jogosu1t.~-1

3.~ E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejűleg
hatályát veszti Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az alpolgármesteri
és képviselői tiszteletdíjakról szóló 1/2013. (1.21.) önkormányzati rendelete.

polgármester sk. jegyző sk.

2017-01-30

111A rendelet szövegét a 2/2017. (1.30.) önkormányzati rendelet 1. ~-a módosította. Hatályos:
2017.01 .31-től
~A rendelet szövegét a 2/20 17 (1.30.) önkormányzati rendelet 2. ~-a módosította. Hatályos:
2017. 01.31-től
~—~A rendelet szövegét az 1/2016 (11.5.) önkormányzati rendelet 1 ~-a módosította. Hatályos:
2016.01 .01-től



Egerszalő k Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

11/201 4.(XI.3.) önkormányzati rendelete

a települési képviselők tiszteletdíjáról

Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény a 32. cikk (1) bekezdés d.) pontjában

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I .~ Egerszalók Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési önkormányzati képviselői

tiszteletdíj mértékét az alábbiak szerint állapítja meg.

2.~ a) A település önkormányzati képviselői havi bruttó 10.000 Ft tiszteletdíjra (képviselői alapdíj)

jogosu It.

b) A bizottsági tag (képviselő és nem képviselő) bizottsági tagságonként havi bruttó 10.000 Ft

tiszteletdíjra (bizottsági tagdíj) jogosult.

c) A bizottság elnöke a bizottsági tagdíjon felül 10.000 Ft tiszteletdíjra jogosult.

d1) A tanácsnok a képviselői alapdíjon és bizottsági tagdíjon felül havi bruttó 50.000 Ft

tiszteletdíjra jogosult.

3.~ E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti

Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az alpolgármesteri és képviselői

tiszteletdíjakról szóló 1/2013. (1.21.) önkormányzati rendelete.

polgármester jegyző

1 Módosította az 1/2016. (11.5) önkormányzati rendelet 1’~-a Hatályos: 2016.02.06. naptól


