
 

 

 

 

 

 

M E G H Í V Ó 
 

Szilvásvárad Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

testületi ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom. 
 
 

Az ülés időpontja: 2017. november 27. (hétfő), 15:00 óra 
 
 

Az ülés helyszíne: Új Községháza, Emeleti Tárgyaló (3348 Szilvásvárad, Miskolci út 1.) 
 

 

Napirendi pontok: 1./   2018. évi munkaterv megtárgyalása 

  Ea.: polgármester 

2./ Falugyűlés, közmeghallgatás előkészítése 

  Ea.: polgármester 

3./ Adóbevételek, adóellenőrzések alakulása 

Ea.: jegyző 

  4./ Szociális célú tűzifa támogatási ellátás helyi szabályairól szóló rendelet 

   felülvizsgálata 

   Ea.: polgármester 

  5./ Helyi adók és bérleti díjak felülvizsgálata  

   Ea.: polgármester 

  6./ Egyebek 

 

     

Szilvásvárad, 2017. november 20. 

 

 

 Szaniszló László sk. 

 polgármester 

Szilvásvárad Község Önkormányzat Polgármesterétől 
 

3348 Szilvásvárad, Miskolci u. 1. 
 

Tel.: (36) 816-233 Fax: (36) 816-229 
 

E-mail: info@szilvasvarad.hu 
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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. november 27. napján 

tartott testületi ülésén  

 

Az ülés helye: Az új községháza emeleti tárgyalója (3348 Szilvásvárad, Miskolci út 1.) 

 

Jelen vannak: 

1./ Szaniszló László polgármester 

2./ Hajmási András  

3./ Hócza László 

4./ Lassán Ákos 

5./ Pap Attila 

6./ Poczik Viktor 

7./ Sáfrány Tiborné 

 

Tanácskozási joggal megjelent: Dobosné dr. Kvesztár Henrietta jegyző 

 

Meghívottak: jelenléti ív szerint. 

 

A polgármester úr a testületi ülést 15.00 órakor nyitotta meg. Köszöntötte a képviselőket, a jegyző 

asszonyt és a meghívottakat. 

Megállapította, hogy az ülésen a képviselő-testületből 7 fő megjelent, így a testületi ülés 

határozatképes. 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Hajmási András képviselőt kéri fel. 

A jegyzőkönyvet Demeter Dénes vezeti. 

 

A polgármester javasolja, hogy az egyebek előtt az Arany János Tehetséggondozó Program ügyét 

vegyék fel a napirendi pontok közé. Javaslatot tett a napirendi pontokra: 

 

  1./ a 2018. évi munkaterv megtárgyalása 

  Ea.: polgármester 

2./ Falugyűlés, közmeghallgatás előkészítése 

  Ea.: polgármester 

3./ Adóbevételek, adóellenőrzések alakulása 

Ea.: jegyző 

  4./ Szociális célú tűzifa támogatási ellátás helyi szabályairól szóló rendelet 

   felülvizsgálata  

   Ea.: polgármester 

  5./ Helyi adók és bérleti díjak felülvizsgálata 

   Ea.: polgármester 

  6./ Arany János Tehetséggondozó Program 

   Ea.: polgármester 

  7./ Egyebek 
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Szilvásvárad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendi pontokra tett javaslatot 

egyhangúlag elfogadta. 

 

1. Napirend 

A 2018. évi munkaterv 

 

Szaniszló László 

Javasolja, hogy az évek óta megszokott időközönként legyenek az ülések jövőre is, az adott hónap 

utolsó hétfőjén. 

 

Mivel több hozzászólás nem volt, polgármester úr szavazásra bocsátja a képviselő-testület 2018. évi 

munkatervének elfogadására irányuló javaslatot. 

 

Szilvásvárad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a javaslatot egyhangúlag 7 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

77/2017.(XI.27.) HATÁROZATA 

 

Szilvásvárad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Képviselő-testület 2018. évi munkatervét elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester  

 

A munkaterv a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi. 

 

 

2. Napirend 

Falugyűlés, közmeghallgatás 

 

Szaniszló László 

A közmeghallgatást 2017. december 11-én (hétfő) 16
00

-tól és falugyűlést 17
00

-tól javasolja 

megtartani az új Községháza házasságkötő termében. 

 

Mivel hozzászólás nem volt, polgármester úr szavazásra bocsátja a közmeghallgatás és falugyűlés 

időpontjára tett javaslatot. 

 

Szilvásvárad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a javaslatot egyhangúlag,7 igen 

szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

78/2017.(XI.27.) HATÁROZATA 

 

Szilvásvárad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

határoz, hogy 2017. évi  

- közmeghallgatást 2017. december 11. napján 16
00

-tól,  

- a falugyűlést 2016. december 11. napján 17
00

-tól tartja meg. 

   Helyszín: Községháza (3348 Szilvásvárad, Miskolci út 1.) 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester 

 

 

3. Napirend 

Adóbevételek, adóellenőrzések alakulása 

 

Szaniszló László 

Kormosné Fónagy Csilla adóügyi előadó készített egy beszámolót a 2017. évi adóbevételekről, és 

Zöld Gabriella pedig az idegenforgalmi adóellenőrzésekről, a beszámolókat a képviselők 

megkapták. Az anyagból kitűnik, hogy több adósnál kellett a végrehajtáshoz folyamodni. Az egy 

éven túli gépjárműadó-tartozás esetén kezdeményezték a járművek kivonását a forgalomból. 

 

Dobosné dr. 

Sajnos mindezek ellenére sok végrehajtás eredménytelenül zárul. Az adóellenőrzések tekintetében 

elmondható, hogy nehéz jogkövető magatartásra bírni egy-két szállásadót, de lassan érezhető az 

eredménye a folyamatos ellenőrzésnek. 

 

Mivel több hozzászólás nem volt, polgármester úr szavazásra bocsátja a 2017. évi adóbevételekről 

és adóellenőrzésekről készült beszámolók jóváhagyására tett javaslatot. 

 

Szilvásvárad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a javaslatot 7 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 

 

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

79/2017.(XI.27.) HATÁROZATA 

 

Szilvásvárad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Képviselő-testület a 2017. évi adóbevételekről és adóellenőrzésekről 

készült beszámoló jóváhagyólag elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester  
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4. Napirend 

Szociális tűzifa rendelet 

 

Dobosné dr. 

Kéri a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megvitatását és a rendelet-tervezet elfogadását. 

 

Szaniszló László 

Idén kicsit több tűzifát (88 m
3
-t) lehet szétosztani a rászorultak között. A kiszállítást még karácsony 

előtt kellene megoldani. A lakosokat az Önkormányzati Hírmondóban és az interneten tájékoztatják 

a kérelmek beadási határidejéről. Mátraderecskén bevezették, hogy csak az kap fát, aki nem tartozik 

az önkormányzatnak. 

 

Dobosné dr. 

A szociális helyzet és rászorultság a legfontosabb elbírálási szempont. Javasolja, hogy rendeletben 

rögzítsék, hogy előnyben részesül az, akinek nincs köztartozása. További szempont lehet az 

elbírálásnál, hogy 2017. évben elfogadta-e a kérelmező a felajánlott közmunkát vagy nem. 

 

Többen egyetértenek a javaslattal. 

 

Mivel több hozzászólás nem volt, polgármester úr szavazásra bocsátja a szociális célú tűzifa 

támogatási szabályairól szóló rendelet elfogadására tett javaslatot. 

 

Szilvásvárad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a javaslatot egyhangúlag 7 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta és a következő rendeletet alkotja: 

 

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2017. (XI.28.) önkormányzati rendelete 

 

a szociális célú tűzifa támogatási ellátás helyi szabályairól 

 

A rendelet a jegyzőkönyv2. számú mellékletét képezi. 

 

5. Napirend 

Helyi adók és bérleti díjak 

 

a) Helyi adók: 

 

Szaniszló László 

Javasolja, hogy a gondolják át helyi adók emelésének kérdéskörét, mivel már régóta nem volt 

emelés. 1-2 év múlva azon is el kell gondolkodni, hogy mi lesz az ingyenes szemétszállítással: új 

szolgáltató sok lakossági adatot kér a nyilvántartásához, valószínűleg be fogják vezetni a chipes 

edényzeteket, hogy mérni tudják a hulladék mennyiségét ingatlanonként és ez alapján kerül sor a 

számlázásra. Az is lehet, hogy a lakosoknak majd egyenként kell szerződni a szolgáltatóval. 

Természetesen a vállalkozásoknak eddig is külön kellett szerződni. A gépjárműadó összege fix, a 

kommunális adó mértékét a képviselő-testület az elmúlt években emelte.  
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Lassán Ákos 

Félő, hogy ha külön kell a lakosoknak fizetni a szemétszállításért, akkor újra külterületre fogják 

hordani a szemetet. 

 

Szaniszló László 

Javasolja, hogy az idegenforgalmi adó mértékét emeljék fel 400 Ft/vendégéjszakára, mert évek óta 

nem történt emelés és más hasonló településen is módosították. 

 

Lassán Ákos 

Jó lenne, ha az idegenforgalmi adót valahogy maga az állam vagy az önkormányzat közvetlenül 

szedné be a vendégektől. 

 

Hócza László 

Szilvásvárad jelenleg nem sok újat tud adni a turistáknak. 

 

Szaniszló László 

Azért is kellene emelni, mert az állami támogatás a felére csökkent. Jövőre már működni fog a 

lovas komplexum, ami várhatóan forgalomnövekedéssel jár. Ez évben is növekedett a 

vendégéjszakák száma, és igenis, tud újat nyújtani Szilvásvárad, a Szalajka-völgy. 

 

Lassán Ákos 

Az adó behajtását kellene megoldani. 

 

Szaniszló László 

A szállásadókkal kellene tudatosítani, hogy a beszedett adó nem az ő pénzük. Vannak olyan 

települések, ahol külön számlatömbben szedik be az IFÁ-t. 

 

Dobosné dr. 

Az nem változtatna semmit, így is nehézkesen megy a számlázás. Az utóbbi idők szúrópróba-szerű 

szálláshely ellenőrzései eredményesek voltak, viszont ennek kiterjesztéséhez több emberre lenne 

szükség, s főleg szemléletváltásra. Az is megoldás lenne, ha az önkormányzat közvetlenül 

szedhetné be, de jelenleg a jogszabály nem teszi lehetővé. 

 

Poczik Viktor 

Mennyivel lenne több az IFA bevétel az emeléssel? 

 

Szaniszló László 

Kb. 3,7 millió Ft-tal, plusz az állami kiegészítés, ami még ennyi. 

  

Hajmási András 

Ellenőrzés kell. 
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Dobosné dr. 

A nagy internetes szállásportálok által szolgáltatott adatokat is körültekintően kell használni, mert 

nem minden esetben pontosak a közölt számok. Az ellenőrzések során pedig mindenképpen olyan 

tény, adat szükséges, amely kétséget kizáróan megalapozza a mulasztási vagy egyéb bírságot. 

 

Lassán Ákos 

Az adó központi behajtását kellene megoldani. 

 

Hócza László 

Az ellenőrzéseket kell rendszeresíteni! 

 

Szaniszló László 

Javasolja, hogy az idegenforgalmi adó mértéke legyen 400 Ft/vendégéjszaka.  

 

Mivel több hozzászólás nem volt, polgármester úr szavazásra bocsátja az idegenforgalmi adó 

mértékéről szóló rendelet módosítására tett javaslatot. 

 

Szilvásvárad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a javaslatot egyhangúlag 7 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta és a következő rendeletet alkotja: 

 

Szilvásvárad Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

14/2017. (XI.28.) önkormányzati  

RENDELETE 

 

az idegenforgalmi adóról szóló 12/2003. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

 

A rendelet a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi. 

 

 

b) Önkormányzati ingatlanok bérleti díjainak áttekintése: 

 

Szaniszló László 

Régóta esedékes már az önkormányzati ingatlanok bérleti díjainak emelése, de nem javasol 

drasztikus mértékű emelést. Még mindig azon az állásponton van, hogy amit lehet, el kellene adni. 

A Miskolci út 9. szám alatti kétlakásos ingatlan pl. nagyon rossz állapotban van, szükségessé vált a 

teljes felújítása. 

 

Hócza László  

Magasabbra, legalább 20.000.- Ft-ra kell emelni a díjat, hogy ne érje meg a bérlőknek a 

huzamosabb albérlet és így szálljon vissza a lakás az önkormányzatra. 
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Sáfrány Tiborné 

Több bérlő is csak átmeneti időre kérte a lakást, közben évek óta ott lakik. 

 

Hócza László  

Nem szükséges szolgálati lakást biztosítani pl. a rendőrnek? 

 

Szaniszló László 

Nem. 

 

A képviselők áttekintették a bérleti díjakat. 

 

Mivel több hozzászólás nem volt, polgármester úr szavazásra bocsátja az önkormányzati ingatlanok 

bérleti díjának emelésére tett javaslatot. 

 

Szilvásvárad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a javaslatot egyhangúlag7 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

80/2017.(XI.27.) Határozata 

 

Szilvásvárad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. 

január 1. napjától az alábbiak szerint módosítja az önkormányzati 

tulajdonú bérlakások, lakáscélú és egyéb helyiségek bérleti díját: 

 

Megnevezés/komfort fokozat Bérleti díj Ft/m
2
/hó 

Lakások  

Komfort nélküli 100 

Félkomfortos 300 

Komfortos 350 

Összkomfortos 400 

Garázs 400 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a díjak 

emeléséről a lakások és helyiségek bérlőit tájékoztassa. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

b) Közterületi díjak: 

 

Szaniszló László 

A közterületi díjak 10 éve stagnálnak. Javasolja az emelést, annál is inkább, mert az elmúlt években 

zajlottak jelentős beruházások az idegenforgalom érdekében, elkészült a Szalajka utca, megépül a 

rendezvénytér. 
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Hócza László  

A lovas fejlesztés miatt a vállalkozók bevételei csökkentek, továbbá elmaradtak az ígért 

fejlesztések, mint pl. faültetések, a park és játszótér építése, közkút építése, csak az elektromos 

hálózat földkábelének elhelyezése 100-130.000.- Ft-ba került egységenként. Nem javasolja az 

emelést, majd csak 2019-től, ameddig nincs kész teljesen a sétálóutca és környéke. 

 

Sáfrány Tiborné 

Legyen rendben minden és legyen emelés. 

 

Poczik Viktor 

Vissza kell csábítani a vendégeket. 

 

Szaniszló László 

Csak a közműkiváltások közel 300 millió forintba kerültek, amit a lovas fejlesztés során 

megvalósítottak, ezért nem érti, hogy miért ne lenne emelés. Gesztenyefákat később kell majd 

telepíteni, amikor minden kész, 2018 tavaszán kerül erre sor. A lilagesztenye fajta jobban bírja a 

mai klímát. A közkút szintén márciusban készül el, kiválasztották már a követ hozzá. Az 

ajándékboltok előtt ovális teret is rendbe kell tenni, akár önerőből is, mert pályázati támogatást nem 

sikerült szerezni. Játszóteret fognak kialakítani 2018. május 1-ig. 

 

Pap Attila 

Áttekintve a díjakat 300.- Ft-ot javasol, 180 Ft-ot a teraszok bérlete esetén. 

 

Hócza László 

Támogatja az emelést, csak ne legyen drasztikus mértékű. 

 

Lassán Ákos 

Szükségesnek tartja az emelést, de javasolja, hogy csak akkor lépjenek majd életbe az emelt díjak, 

amikor kész lesz minden a Szalajka-völgyben.  

 

Mindenki egyetért a javaslattal. 

 

Lassán Ákos 

Korábban sokan támadták a lovas stadion kinézetét, hogy nagy és nem illik tájba… stb. Most 

viszont már, amikor látszik, hogy milyen lesz teljesen elkészült állapotában, nyugodtan lehet 

mondani, hogy gyönyörű létesítmény és bármelyik falu elfogadná magának. Csodás kilátás adódik a 

stadionból a hegyekre. Természetesen a lovasoknak és a lovas sportot kedvelőknek is tetszik. 

 

Poczik Viktor 

Csak ne a helyi vállalkozók tartsák majd fenn a stadiont. 

 

Szaniszló László 

Ez már itt marad, az biztos. A létesítmény működtetési feladatait majd a Ménesgazdaság látja el. A 

Szalajka-völgy önkormányzati területének kiegészítő fejlesztéseit 2018 tavaszán befejezik, fákat 
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ültetnek, elkészül a közkút, a játszótér és lesznek utcabútorok. A megemelt díjakról most kell 

dönteni. 

 

Dobosé dr. 

A közterületi díjakhoz kapcsolódóan beszélni kell még a reklámtáblák elhelyezéséről is és annak 

díjairól. 

 

Szaniszló László 

Javasolja, hogy erről 2018-ban döntsön a képviselő-testület. 

 

Mivel több hozzászólás nem volt, polgármester úr szavazásra bocsátja a közterületi díjak 

megállapításáról szóló rendelet módosítására tett javaslatot. 

 

Szilvásvárad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a javaslatot egyhangúlag 7 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta és a következő rendeletet alkotja: 

 

Szilvásvárad Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

15/2017. (XI.28.) önkormányzati rendelete 

 

a közterületek használatáról szóló 10/2005. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

A rendelet a jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi. 

 

 

6. Napirend 

Arany János Tehetséggondozó Program 

 

Sáfrány Tiborné 

Javasolja, hogy Pál Tamás, jelenleg 8. osztályos diák a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumi tanulmányait 

támogassa az önkormányzat a szokásos havi 5.000.- Ft-tal. Ehhez pályázatot kell benyújtani a 

Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre.  

 

Mivel több hozzászólás nem volt, polgármester úr szavazásra bocsátja a pályázat benyújtására tett 

javaslatot. 

 

Szilvásvárad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a javaslatot egyhangúlag 7 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

81/2017.(XI.27.) Határozata 

Szilvásvárad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

pályázatot nyújt be a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János 

Tehetséggondozó Programjában való részvételre. 

Támogatja, hogy Pál Tamás (sz.: Budapest 08, 2003.08.06.; an.: 

Farkas Zsuzsanna) 3348 Szilvásvárad, Béke utca 12. szám alatti lakos 

nyolcadik osztályos tanuló Szilvásvárad település képviseletében részt 

vegyen a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó 

Programjában. 

Az önkormányzat vállalja, hogy az általa támogatott diák számára a 

programban való részvétele idejére (maximum 5 tanévre, tanévenként 

10 hónapra) havi 5.000,- Ft szociális támogatást nyújt. A képviselő 

testület ennek fedezetét a település költségvetésében biztosítja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

7. Egyebek 

a. Eu. Kult. Fővárosa 

Szaniszló László 

Az előzetes tanulmányok alapján Eger jó eséllyel indul a következő pályázati kiírásban az „Európa 

Kulturális Fővárosa 2023” címre. Javasolja, hogy ebben a programban Szilvásvárad is tevékenyen 

vegyen részt, ismerteti az együttműködés lényegét. 

 

b. Patak 

Szaniszló László 

A Szalajka-patak felső Malomárok néven ismert ágából szivárog a talajban a víz több ingatlanra is. 

A meder nagyon gazos, fel kellene gyorsítani a vizet, ezért javasolja, hogy valami kis géppel 

kotortassák ki a medret és egyúttal az ősparkban lévő benádasodott tavat is. 

 

c. Orbán-ház 

Szaniszló László 

Az egri Dobó István Vármúzeum szakemberei ellenőrzést végeztek az Orbán-házban, pár dologra 

felhívták a figyelmet, pl. javasolnak fűtést a házba. Gál Árpád segítségével terveznek kisebb 

állagmegóvási munkákat. 

 

d. Előirányzat-módosítás 

Szaniszló László  

A gazdasági vezető elkészítette a szükséges előirányzatok módosítását 2017. október 30. nappal 

bezárólag. 
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Mivel hozzászólás nem volt, polgármester úr szavazásra bocsátja a költségvetés végrehajtásáról 

szabályairól szóló rendelet módosítására tett javaslatot. 

 

Szilvásvárad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a javaslatot egyhangúlag 7 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta és a következő rendeletet alkotja: 

 

Szilvásvárad Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

16/2017. (XI.28.) önkormányzati rendelete 

 

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásáról szóló 

2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

A rendelet a jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi. 

 

 

e. Konditerem 

Szaniszló László 

Az edzőterem belső felújítása után következik a tető és az épület homlokzatának felújítása. 

 

f. Poczik Viktor:  

Javasolja, hogy Agria Volán indítson járatot vasárnap este Eger irányába, mert főleg nyáron lenne 

olyan turista vagy itt dolgozó alkalmazott, akiknek hasznos lenne. 

 

Szaniszló László 

Aláírásokat kellene gyűjteni az ügy érdekében és az iratot továbbítja az illetékeseknek. 

 

g. Poczik Viktor 

A Kossuth Lajos utca burkolata sok helyen tönkrement, az útpadka megsérült, kátyúsodott a nagy 

forgalom miatt. Javasolja a felújítását. 

 

h. Poczik Viktor 

Érdeklődik a sípálya és a libegő ügyéről. 

 

Szaniszló László 

A libegő projektet a Bükki Nemzeti Park viszi, tervezőcsapat járt a helyszínen, körvonalazódtak az 

alapvető irányvonalak, nyomvonal, stb. Sípályát nem szeretne senki építeni 400-500 méteren, de 

talán a libegő később szolgálhat felvonóként. 

 

i. Hócza László 

Szalajka utcában nincsenek a kivágott gesztenyefák helyére újak ültetve. 

 

Szaniszló László 

Amíg a lovas beruházás nem fejeződik be, nincs sok értelme elültetni a fákat. Jövő tavasszal első 

feladat lesz ültetni más fajtájú gesztenyefákat, mint ami most van az utcában. 





 

 

Szilvásvárad Község Önkormányzata  

Képviselő testületének 77/2017.(XI.27.) Határozata 

a Képviselő-testület  

2018. évi  

Munkatervéről 

 

Képviselő-testület üléseinek helye: Községháza Tanácskozó terme 

                                                            Szilvásvárad, Miskolci út 1. 

 

Az ülések tervezett időpontja: 
- január, március, április, május, június, augusztus, szeptember és november hónap,  

- a hónap utolsó hétfője, du. 14 óra.  

 

A fő napirendek után: 

Egyéb ügyek, javaslatok, indítványok kerülnek előterjesztésre. 

 

 

Fő napirendi pontok: 

 

Január:    1./ 2018. évi költségvetés előkészítése 

 Ea.: polgármester 

2./   Az Idegenforgalmi Egyesület tájékoztatója a 2017. évben végzett 

munkáról 

 Ea.: Idegenforgalmi Egyesület elnöke 

 3./ Bélkő Területfejlesztési Nonprofit Kft. beszámolója 

       Ea.: Bélkő Kft. ügyvezető igazgató 

 

 

Február:    1./ 2018. évi költségvetés megtárgyalása 

 Ea.: polgármester 

2./ Közbeszerzési Terv elfogadása 

       Ea.: polgármester 

 

 

Március:  1./   2017. évi zárszámadás megtárgyalása 

         Ea.: polgármester  

2./ Közbeszerzések éves statisztikai összegzésének elfogadása 

          Ea.: polgármester 

 

 

Április:  1./   KMB beszámolója a közbiztonság helyzetéről 

   Ea.: körzeti megbízott, Városi rendőrkapitány 

2./ Katasztrófavédelem beszámolója 

3./  Polgárőrség beszámolója 

      Ea.: polgárőrség vezetője 

4./   Tűzoltó Egyesület tájékoztatója a 2017. évben végzett munkájáról 

5./ Beszámoló a sportegyesület működéséről, a diáksport helyzetéről 

  Ea.: Sportegyesület elnöke, diáksport vezetője 
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Június:   1./   Szociális helyzet áttekintése 

  Ea.: Szoc. Eü. biz. elnöke 

2./ Beszámoló a védőnői szolgálat tevékenységéről 

  Ea.: védőnő 

3./ Háziorvosok és fogorvos tájékoztatója a 2017. évben végzett munkáról 

Ea.: Dr. Jávori Erik és Dr. Kriston Nándor háziorvosok; Dr. Udvar 

Orsolya fogorvos 

4./ Gyermekvédelem, ifjúságvédelem helyzetének áttekintése 

  Ea.: gyermekvédelmi szolgálat vezetője  

5./ Beszámoló a szociális ellátások biztosításáról 

  Ea.: intézményvezető 

6./ A helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról szóló átfogó értékelése 

  Ea.: jegyző  

 

 

Augusztus:   1./   Szilvásváradi Manóvár Óvoda beszámolója 

                                           Ea.: intézményvezető 

  2./   Jókai Mór Általános Iskola tájékoztatója 

3./   Szüreti Felvonulás és Idősek Estje előkészítése 

 

 

Szeptember:  1./   ÉRV Zrt. beszámolója a csatornahálózat üzemeltetéséről 

    Ea.: ÉRV Zrt. képviselője 

   2./   Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója 

          Ea.: jegyző 

                                   3./   2019. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalása 

          Ea.: jegyző 

   4./   Idősek Estje előkészítése 

   

 

November:  1./ 2019. évi munkaterv megtárgyalása 

  Ea.: polgármester    

2./  Falugyűlés, közmeghallgatás előkészítése 

      Ea.: polgármester 

 

 

 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester  

 

 



Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

13/2017. (XI.28.) önkormányzati rendelete 

A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁSI ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL 

 

Szilvásvárad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) 

Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket 

rendeli el: 

A rendelet célja 

1. § 

E rendelet célja, hogy az önkormányzat által a szociális célú tűzifa támogatás igénybevételének alapjául 

szolgáló szociális rászorultság feltételeit, szabályait és az igénylés részletes feltételeit megállapítsa. 

 

A szociális célú tűzifa támogatásra való jogosultság feltételei 

2.§ 

(1) Szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként adható annak a kérelmezőnek, aki időszakosan 

vagy tartósan fennálló létfenntartási problémákkal küzd, és a háztartásában az egy fogyasztási egységre 

jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, a 

háztartás tagjai egyikének sincs vagyona, és a lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel 

biztosítja, feltéve, hogy a lakásfenntartási kiadások meglétét a kérelmező a bejelentett lakóhelyének vagy 

tartózkodási helyének megfelelő címre és nevére szóló bármely 2 hónapnál nem régebbi közüzemi 

számlával igazolni tudja. 

(2) Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a 

fogyasztási egységek összegének hányadosával. 

      (2a) A fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező 

arányszáma, ahol 

a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0, 

b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9, 

c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8, 

d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8, 

e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7. 

      (2b) Ha a háztartás 

a) (2a) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági 

támogatásban részesül, vagy 

b) (2a) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot 

folyósítanak, 

a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. 



      (2c) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő - ideértve a gyámot, a nevelőszülőt és a 

hivatásos nevelőszülőt - él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. 

(3)  A szociális tűzifa támogatás mértéke: 

a) 3 m3: amennyiben a kérelmező családjában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem 

haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-át; 

b) 2 m3: amennyiben a kérelmező családjában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem 

haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 135 %-át; 

c) 1,5 m3: amennyiben a kérelmező családjában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem 

haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 160 %-át; 

d) 1 m3: amennyiben a kérelmező családjában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem 

haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át.  

 

(4) Szociális célú tűzifa támogatás elbírálása során előnyt élveznek azok a személyek, akik  

- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak 

járadékára, vagy rendszeres jelleggel folyósított települési támogatásra jogosultak, továbbá a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermeket nevelnek; 

-  önkormányzatunk felé adótartozással és egyéb köztartozással nem rendelkeznek; 

- az önkormányzat és a munkaügyi központ által 2017. év folyamán felajánlott – egészségi állapotának 

megfelelő – önkormányzatnál végezhető közfoglalkoztatást elfogadta. 

 

Hatásköri és eljárási rendelkezések 

3.§ 

(1) A támogatás iránti kérelmet a Közös Önkormányzati Hivatalhoz a rendelet 1. melléklete szerinti 

formanyomtatványon lehet benyújtani. 

(2) A szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelem 2017. november 29. – 2017. december 6. között 

nyújtható be. 

(3) A kérelemhez mellékelni kell: 

a) a jövedelemigazolásokat, 

b) a vagyonnyilatkozatokat, 

c) rászorultságot igazoló egyéb körülményekről szóló igazolásokat, 

d) a lakásban tartózkodás jogcímét igazoló iratot, vagy annak másolatát (tulajdoni lap, adásvételi szerződés, 

lakásbérleti szerződés, albérleti szerződés stb.) 

e) a kérelmező bejelentett lakóhelyének vagy tartózkodási helyének megfelelő címre és nevére szóló 

bármely 2 hónapnál nem régebbi közüzemi számla. 

(4) Jövedelem számításánál a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 

továbbiakban: Sztv.) jövedelemszámításra vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni. 



 

 

4.§ 

(1) A szociális célú tűzifa támogatás mértéke háztartásonként legfeljebb 5 m3. 

(2) A szociális célú tűzifa kiszállításakor, annak átvételét a jogosult átvételi elismervényen aláírásával 

köteles igazolni. 

 

5. § 

A szociális célú tűzifa támogatással kapcsolatos hatáskörét a Képviselő-testület a Szociális és Egészségügyi 

Bizottságára ruházza át. 

Záró rendelkezések 

6. § 

(1) Jelen rendelet 2017. november 28. napján lép hatályba. 

(2) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Sztv. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

(3) A rendelet hatálybalépésével egyidőben hatályát veszti Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-

testületének 12/2016. (XI.29.) önkormányzati rendelete. 

 

 

Szilvásvárad, 2017. november 27. 

 

 

             Dobosné dr. Kvesztár Henrietta sk.                           Szaniszló László sk. 

                                      jegyző                                                                                 polgármester        

 

 

 

Záradék: 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (2) bekezdése alapján a 

rendelet 2016. november 28. napján kihirdetésre került. 

Szilvásvárad, 2017. november 28. 

                                                                                                                Dobosné dr. Kvesztár Henrietta sk. 
                                                                                                 jegyző 
 

 



1. számú melléklet a 13/2017.(XI.28.) önkormányzati rendelethez 
 
Benyújtható: 2017. november 29. és 2017. december 6. között 
 

* A kérelemhez csatolni szükséges a családtagok jövedelmét igazoló okiratokat, a rászorultságát igazoló egyéb 

körülményekről szóló igazolásokat, valamint vagyonnyilatkozatot, továbbá a lakásban tartózkodás jogcímét 

igazoló iratot, vagy annak másolatát (tulajdoni lap, adásvételi szerződés, lakásbérleti szerződés, stb.), a 

kérelmező bejelentett lakóhelyének vagy tartózkodási helyének megfelelő címre és nevére szóló bármely 2 

hónapnál nem régebbi közüzemi számlát. 

** A megfelelő válasz aláhúzandó. 

 

KÉRELEM 

szociális célú tűzifa igénylésére 
 

1. Kérelmező neve:/születési neve….……………………………………...………………… 

2. Kérelmező lakóhelye:………………………………………………………………………. 

3. Kérelmező tartózkodási helye:……………………………………………..……………… 

4. Kérelmező születési helye és ideje:…………………………………………………………. 

5. Kérelmező édesanyja neve:………………………………………………………………… 

6. Kérelmező és a kérelmezővel egy háztartásban élő személyek adatai:* 

NÉV LAKCÍM JÖVEDELEM TAJ szám 

    

    

    

    

    

 

7. Az alábbi szociális ellátásban részesülök**:  

a) aktív korúak ellátása 

b) időskorúak járadéka 

c) rendszeres települési támogatás 

d) egyik sem 

 

8. Családunkban a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 

szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelünk**: 

 

   igen      nem  

 

9. Nyilatkozom, hogy lakásom fűtését** 

a) fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel, 

b) gáztüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel 

c) vegyes tüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítom. 

 

10. Nyilatkozom továbbá, hogy  

a) önkormányzatunk felé adótartozással és egyéb köztartozással nem rendelkezek; 

b) az önkormányzat és a munkaügyi központ által 2017. év folyamán felajánlott – egészségi 

állapotának megfelelő – önkormányzatnál végezhető közfoglalkoztatást elfogadtam. 

Hozzájárulok, hogy ezen nyilatkozatokat a Hivatal ellenőrizze. 

 

Szilvásvárad,……………….……….… 

 

………………………………… 

Kérelmező aláírása 
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Vagyonnyilatkozat 

 
I. A kérelmező személyi adatai 

 

Neve:............................................................................................................................................. 

 

Születési neve: .............................................................................................................................. 

 

Anyja neve: .................................................................................................................................. 

 

Születési hely, év, hó, nap: ........................................................................................................... 

 

Lakóhely: ..................................................................................................................................... 

 

Tartózkodási hely: ........................................................................................................................ 

 

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ......................................................................................... 

 

 

II. A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának vagyona 

 

A. Ingatlanok 

 

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:………..... 

................. város/község ................................ út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m2, 

tulajdoni hányad: ..........................., a szerzés ideje: ................ év 

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 

 

Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó) 

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:…….…. 

....................... város/község .................................. út/utca .................... hsz. alapterülete:…….. 

........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év 

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 

 

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat) 

megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.):…...……… 

............................ címe: ...................................... város/község........................................ út/utca 

.................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje:….. év 

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 

 

4. Termőföld tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: ........................................ címe: 

........................................ város/község ............................................... út/utca .................... hsz. 

alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év 

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 
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II. Egyéb vagyontárgyak 

 

Gépjármű:  

a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám 

a szerzés ideje: ............................................................. 

Becsült forgalmi érték: .......................................... Ft 

b) tehergépjármű, autóbusz: .............................. típus .................. rendszám 

a szerzés ideje: ............................................................. 

Becsült forgalmi érték: ......................................... Ft 

 

 

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban 

szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. 

 

 

 

 

Szilvásvárad, .......... év .............................. hó ............ nap 

 

 

 

 

................................................ 

aláírás 

 



 

Záradék:  

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (2) 

bekezdése alapján a rendelet 2017. november 28. napján kihirdetésre került. 

 

Szilvásvárad, 2017. november 28.      

Dobosné dr. Kvesztár Henrietta 

                                                                                   jegyző               jegyző 

Szilvásvárad Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

14/2017. (XI.28.) önkormányzati  

RENDELETE 

 

az idegenforgalmi adóról szóló 12/2003. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

 

Szilvásvárad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 

32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi adókról szóló 

1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján az idegenforgalmi adóról szóló 12/2003. (XII. 15.) rendeletét (a továbbiakban: Ir.) az 

alábbiak szerint módosítja: 

 

 

 

1. § Az Ir. a következő 3. § (1) bekezdése helyére az alábbi rendelkezés lép: 

 

3.§ Az 1.§ (1) bekezdés szerinti adókötelezettség esetén személyenként és 

vendégéjszakánként 400.- Ft. 

 

2. §  

(1) Jelen rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba, azzal, hogy 2017. január 2. 

napján hatályát veszti. 

(2) Az Ir. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 

 

 

Szilvásvárad, 2017. november 27. 

 

 

 

 

  Szaniszló László sk.   Dobosné dr. Kvesztár Henrietta sk. 

      polgármester                   jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. számú melléklet az 12/2003.(XII.15.) önkormányzati rendelethez 

Bevallás1 
Az idegenforgalmi adóról, vendégéjszakán alapuló adózás esetén 

(Benyújtandó az adóbeszedésre kötelezett által a szálláshely fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatóságához. 

Településenként egy bevallást kell leadni.) 

I. Bevallott időszak      20..…. .év …………………………. hónap 

II. Az adó beszedésére kötelezett 

1. Adózó neve (cégneve):…………………………………………………………………………………………................ 

2. Születési  helye:……………………............................................................ város/község 

   ideje: ………..év …….hó …..nap 

3. Anyja születési családi és utóneve: ………………………………………………………………………………………. 

4. Adóazonosító jele: ………………………………. 

5. Statisztikai számjele: _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ - _ _ 

6. Pénzintézeti számlaszáma:………………………………………………………………………………………………….. 

7. Székhelye, lakóhelye: ………………................ város/község ………………………..út/utca …………hsz. 

8. A szálláshely elnevezése: ……………………………………………………………………………………………………… 

9. Szálláshely címe: …………………............. város/község ………………………..út/utca ……………….hsz. 

10. Telefonszáma: ………………………………………………………………………………….. 

11. Bevallás benyújtójának elérhetősége: ………………………………………………... 

III. Adóalap 

1. Tárgyhavi összes megkezdett vendégéjszaka: ………………db 

 

2. Ebből mentes vendégéjszakák (a+b+c+d+e+f+g+h): ………………db 

a. 18. életévét be nem töltött magánszemély által eltöltött vendégéjszakák …………………db 

b. Gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben 

ellátott magánszemély által eltöltött vendégéjszakák                                                                                  

…………………db 

c. Közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, 

szakképzés keretében az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó 

magánszemély által eltöltött vendégéjszakák         

…………………db 

d. Szolgálati kötelezettséget teljesítő által eltöltött vendégéjszakák …………………db 

e. Hatósági, bírósági intézkedés folytán tartózkodó által eltöltött vendégéjszakák …………………db 

f. 

 

 

 

g. 

 

 

 

 

 

 

h. 

A településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező, illetve ideiglenes jellegű 

iparűzési tevékenységet végző vállalkozó vállalkozási tevékenység, vagy a vállalkozó 

munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi 

területén tartózkodó magánszemély által eltöltött vendégéjszakák                  

Az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy 

bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet 

tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, 

illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet 

tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag 

használati jogosultságának időtartamára annak a Polgári Törvénykönyv 

szerinti hozzátartozója. 

Egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken 

vendégéjszakát - kizárólag az egyházi jogi személy hitéleti tevékenységéhez 

kapcsolódó részvétel céljából - eltöltő egyházi személy. 
 

…………………db 

 

 

 

..……………….db 

 

 

 

 

 

 

.……………….db 

3. Adóköteles vendégéjszakák: (1-2):     ………………db 

4. Fizetendő adó (3. sor x 400,- Ft/db):   .………………Ft 

5. Vendégek száma: .………………fő 
      

IV. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak 

megfelelnek. 

Dátum:………………………………..            ……………………………………………………………………………….                                                

beszedésre kötelezett vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása 

                                                
1
 Módosította az 5/2016.(III.22.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatály: 2016. április 1. 



 

 

Szilvásvárad Község Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

 

15/2017. (XI.28.) önkormányzati rendelete 

 

a közterületek használatáról szóló 10/2005. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva, továbbá a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Szilvásvárad Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a közterületek használatáról szóló 10/2005. (VIII. 31.) szóló 

önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Kr.) módosításáról a következő rendeletet alkotja: 

 

 

1. § A Kr. 1. számú mellékletének helyébe jelen rendelet melléklete lép. 

 

 

2. § Jelen rendelet 2018. július 1. napján lép hatályba. 

 

 

 

Szilvásvárad, 2017. november 27. 

 

 

 

      Szaniszló László sk.     Dobosné dr. Kvesztár Henrietta sk. 

              polgármester                         jegyző 

 

 

 
Záradék:  
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (2) bekezdése alapján a rendelet 2017. 

november 28. napján kihirdetésre került. 

 

Szilvásvárad, 2017. november 28. 

 
 

                                                      Dobosné dr. Kvesztár Henrietta sk. 

                                                                                         jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. számú melléklet a 15/2017. (XI.28.) számú rendelethez 

 

 

Közterület-használati díjak: 

 

Megnevezés Díj 

Üzlet 300,- Ft/m
2
/hó 

Terasz         180,- Ft/m
2
/hó 

Közterületi árusítás 1.500,- Ft/m
2
/hó 

Mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység 12.000,- Ft/hó 

Hirdető-berendezés, cég és reklámtábla:       240,- Ft/m
2
/hó 

Egyes létesítményekhez szükséges gépjármű várakozók:    5.500,- Ft/év/gj. 

Építési munkálatokkal kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék:  40,- Ft/m
2
/nap 

Filmforgatás céljából történő közterület-használat 

- turisztikailag kiemelt területen történő filmforgatás 

- egyéb területen történő filmforgatás 

 

Mgtv. 3. számú 

mellékletében 

meghatározott díj 

Filmforgatáshoz kapcsolódó technikai kiszolgálás és stáb parkolás 

céljából történő közterület-használat: 

- turisztikailag kiemelt területen történő filmforgatás 

- egyéb területen történő filmforgatás 

 

Mgtv. 3. számú 

mellékletében 

meghatározott díj 

 



Szilvásvárad Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

16/2017. (XI.28.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásáról szóló  

2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Szilvásvárad Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. tv. 34. § alapján a 2017. 01-10. havi előirányzat módosításával kapcsolatban a 

Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásáról szóló 

2/2017. (II.15.) rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 

                     

                                                                1. § 

 

A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének 

 

a) kiadási főösszegét 637.619.189,- forintban, 

b) bevételi főösszegét 637.619.189,- forintban állapítja meg. 

 

                                                               2. § 

 

(1) A Rendelet megfelelő mellékleteinek előirányzott összegeinek helyébe jelen rendelet 

mellékleteiben foglalt módosított előirányzatok összegei lépnek. A Képviselő-testület 

felhatalmazza a jegyzőt arra, hogy a módosított előirányzatok átvezetéséről 

gondoskodjon. 

 

(2) A rendelet 2017. november 28. napján lép hatályba.  

 

 

Szilvásvárad, 2017. november 27. 

 

 

 Szaniszló László sk. Dobosné dr. Kvesztár Henrietta sk. 

 polgármester jegyző 

 
 

 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (2) bekezdése 

alapján a rendelet 2017. november 28. napján kihirdetésre került. 

 

 

Szilvásvárad, 2017. november 28. 

 

 

 

       Dobosné dr. Kvesztár Henrietta  

                                             jegyző 

 
 

 



1. számú melléklet a 16/2017. (XI.28.) számú önkormányzati rendelethez

K1101 23 816 000      -                     23 816 000

K1102 509 000           -                     509 000

K1103 -                     0

K1104 -                     0

K1105 -                     0

K1106 -                     0

K1107 335 750           55 500              391 250

K1108 -                     0

K1109 70 000             -                     70 000

K1113 -                     0

K11 24 730 750     55 500              24 786 250      

K121 8 785 000        -                     8 785 000

K122 2 755 000        -                     2 755 000

K123 -                     0

K12 11 540 000     -                     11 540 000      

K1 36 270 750     55 500              36 326 250      

K2 6 378 000       -                    6 378 000

K311 610 000           2 348 000         2 958 000

K312 2 705 000        2 595 000         5 300 000

K313 -                     0

K31 3 315 000       4 943 000        8 258 000        

K321 865 000           -                     865 000

K322 330 000           135 000            465 000

K32 1 195 000       135 000            1 330 000

K331 6 335 000        -                     6 335 000

K332 -                     0

K333 640 000           -                     640 000

K334 1 590 000        2 010 000         3 600 000

K335 10 070 000      1 530 000         11 600 000

K336 3 489 803        310 197            3 800 000

K337 14 792 000      4 592 000 -        10 200 000

K33 36 916 803     741 803 -           36 175 000      

K341 900 000           200 000 -           700 000

K342 50 000             -                     50 000

K34 950 000          200 000 -           750 000            

K351 10 117 197      1 458 918         11 576 115

K352 1 051 000        593 000            1 644 000

K355 1 265 000        835 000            2 100 000

K35 12 433 197     2 886 918        15 320 115      

K3 54 810 000     7 023 115        61 833 115      

K42 -                    430 500            430 500

K48 3 500 000        300 000            3 800 000

K4 3 500 000       730 500            4 230 500        

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások K502 -                    12 177              12 177

K506 120 693 000    4 842 000         125 535 000     

K511 13 930 000      8 150 000 -        5 780 000

K512 2 828 971        224 744 041     227 573 012

K5 137 451 971   221 448 218    358 900 189    

K62 1 860 000        11 764 054       13 624 054

K63 -                    -                     0

K64 2 512 205        -                     2 512 205

K67 1 180 795        3 099 028         4 279 823

K6 5 553 000       14 863 082      20 416 082      

K71 73 650 734      -                     73 650 734

K74 19 886 199      -                     19 886 199

K7 93 536 933     -                    93 536 933      

K8 -                   -                    -                    

K1-K8 337 500 654   244 120 415    581 621 069    

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 6 176 387        -                     6 176 387

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 49 665 000      156 733            49 821 733

Finanszírozási kiadások K9 55 841 387     156 733            55 998 120      

393 342 041   244 277 148    637 619 189    

21

PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

03/40

Módosított 

előirányzat 

összege (Ft)

01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Rovat megnevezése

Sor-

szám

03 Céljuttatás, projektprémium

02 Normatív jutalmak

07 Béren kívüli juttatások

05 Végkielégítés

06 Jubileumi jutalom

08 Ruházati költségtérítés

09 Közlekedési költségtérítés

04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

16 Választott tisztségviselők juttatásai

13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

19 Külső személyi juttatások (=16+17+18)

20 Személyi juttatások (=15+19)

17 Munkavégz.irány.egyéb jogvisz-ban nem saját fogl-nak fiz.jutt.

18 Egyéb külső személyi juttatások

30 Üzemeltetési anyagok beszerzése

29 Szakmai anyagok beszerzése

21 Munkaadókat terh.járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                                            

34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások

33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele

31 Árubeszerzés

32 Készletbeszerzés (=29+30+31)

37 Vásárolt élelmezés

35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

36 Közüzemi díjak

43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 

41 Közvetített szolgáltatások

38 Bérleti és lízing díjak

40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

47 Kiküldetések kiadásai

44 Egyéb szolgáltatások

51 Fizetendő általános forgalmi adó 

50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

48 Reklám- és propagandakiadások

49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)

60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)

61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)

59 Egyéb dologi kiadások

121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101)

124

101 Egyéb nem intézményi ellátások

63 Családi támogatások

190 Tartalékok

191 Egyéb működési célú kiadások (=122…+190)

151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

194 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

193 Ingatlanok beszerzése, létesítése

200 Beruházások (=192+…+199)

201 Ingatlanok felújítása

199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

01/268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267)

204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

205 Felújítások (=201+...+204)

Eredeti 

előirányzat 

összege (Ft)

Előirányzat-

módosítás 

összege (Ft)

22

előirányzat-módosítása 2017. 01-10. hónap

Szilvásvárad Község Önkormányzata kiadásainak

Rovat/Tétel 

száma

179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)



2. számú melléklet a 16/2017. (XI.28.) számú önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 75 176 465       1 138 811         76 315 276        

Önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 38 991 510       1 768 893         40 760 403        

Önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak tám. B113 51 588 456       3 748 013         55 336 469        

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 1 805 760         -                     1 805 760          

Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások B115 780 000            4 450 125         5 230 125          

Elszámolásból származó bevételek B116 -                     732 690            732 690             

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) B11 168 342 191     11 838 532      180 180 723      

Egyéb működési célú támogatások bevételei államh.belülről B16 22 092 000       13 101 000       35 193 000        

Műk.célú támogatások államh.belülről (=07+…+10+21+32) B1 190 434 191     24 939 532      215 373 723      

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 -                     -                     -                      

Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államh.belülről B25 -                     206 986 230     206 986 230      

Felhalm.célú támogatások államh.belülről (=44+45+46+57+68) B2 -                     206 986 230    206 986 230      

Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) B34 8 500 000         -                     8 500 000          

Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó) B351 50 000 000       2 000 000         52 000 000        

Gépjárműadók B354 4 800 000         700 000            5 500 000          

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Idegenforgalmi adó) B355 26 070 000       -                     26 070 000        

Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) B35 80 870 000       2 700 000        83 570 000        

Egyéb közhatalmi bevételek B36 380 000            341 859            721 859             

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) B3 89 750 000       3 041 859        92 791 859        

Szolgáltatások ellenértéke (bérleti és lízing díjak, esküvő szervezés, sírhely 

megváltás, vasútállomások rendben tartása)
B402 8 040 000         5 460 000         13 500 000        

Közvetített szolgáltatások értéke B403 10 320 000       1 000 000         11 320 000        

Tulajdonosi bevételek B404 5 671 000         -                     5 671 000          

Ellátási díjak B405

Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 3 475 000         -                     3 475 000          

Általános forgalmi adó visszatérítése B407 -                     

Kamatbevételek B408 10 000              -                     10 000               

Egyéb működési bevételek B410 -                     486 026            486 026             

Működési bevételek 

(=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218)
B4 27 516 000       6 946 026        34 462 026        

Ingatlanok értékesítése B52 360 000            1 660 000         2 020 000          

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 305 000            -                     305 000             

Részesedések értékesítése B54 -                     

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 -                     

Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) B5 665 000            1 660 000        2 325 000          

Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

államházt.kívülről
B64 -                     -                     -                      

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65 -                     -                     -                      

Működési célú átvett pénzeszközök B6 -                     -                    -                      

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B74 1 500 000         1 000 000         2 500 000          

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 1 500 000         1 000 000        2 500 000          

Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) B1-B7 309 865 191     244 573 647    554 438 838      

Fejl.célú hosszú lejár.hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól B8111 -                     -                     -                      

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 83 476 850       296 499 -           83 180 351        

Finanszírozási bevételek B8 83 476 850       296 499 -           83 180 351        

393 342 041     244 277 148    637 619 189      
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3. számú melléklet a 16/2017. (XI.28.) számú önkormányzati rendelethez

K1101 34 183 000      -                 34 183 000

K1102 1 442 000        -                 1 442 000

K1103 -                 0

K1104 -                 0

K1105 -                 0

K1106 -                 0

K1107 1 425 000        64 530           1 489 530

K1108 -                 0

K1109 470 000           -                 470 000

Egyéb költségtérítések K1110 230 000           -                 230 000

K1113 30 000             -                 30 000

K11 37 780 000     64 530          37 844 530      

K121 -                    -                 0

K122 360 000           170 000        530 000

K123 -                 

K12 360 000          170 000        530 000            

K1 38 140 000     234 530        38 374 530      

K2 8 555 000       300               8 555 300

K311 110 000           142 158        252 158

K312 245 000           -                 245 000

K313 -                 0

K31 355 000          142 158        497 158            

K321 600 000           42 128           642 128

K322 -                    -                 0

K32 600 000          42 128          642 128

K336 965 000           -                 965 000

K337 45 000             28 673           73 673

K33 1 010 000       28 673          1 038 673        

K341 385 000           105 000        490 000

K342 -                 0

K34 385 000          105 000        490 000            

K351 500 000           200 000 -       300 000

K352 -                    -                 0

K353 -                    -                 0

K355 120 000           150 054        270 054

K35 620 000          49 946 -         570 054            

K3 2 970 000       268 013        3 238 013        

K1-K8 49 665 000     502 843        50 167 843      

49 665 000     502 843        50 167 843      

Kamatbevételek B408 -                    10                  10                     

Egyéb működési bevételek B410 -                    1 161             1 161                

Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) B1-B7 -                   1 171            1 171                

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 -                    344 939        344 939            

Központi, irányító szervi támogatás B816 49 665 000      156 733        49 821 733       

Finanszírozási bevételek B8 49 665 000     501 672        50 166 672      

49 665 000     502 843        50 167 843      
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208

218

61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)

01/268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267)

Eredeti 

előirányzat 

összege (Ft)

59 Egyéb dologi kiadások

52 Kamatkiadások 

60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)

51 Fizetendő általános forgalmi adó 

50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

48 Reklám- és propagandakiadások

49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)

43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 

46 Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

47 Kiküldetések kiadásai

44 Egyéb szolgáltatások

31 Árubeszerzés

32 Készletbeszerzés (=29+30+31)

35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

21 Munkaadókat terh.járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                                            

19 Külső személyi juttatások (=16+17+18)

20 Személyi juttatások (=15+19)

16 Munkavégz.irány.egyéb jogvisz-ban nem saját fogl-nak fiz.jutt.

17 Egyéb külső személyi juttatások

15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

15 Választott tisztségviselők juttatásai

13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

08 Ruházati költségtérítés

09 Közlekedési költségtérítés

10

04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

02 Normatív jutalmak

07 Béren kívüli juttatások

05 Végkielégítés

06 Jubileumi jutalom

Módosított 

előirányzat 

összege (Ft)

01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Rovat megnevezése

Sor-

szám

03 Céljuttatás, projektprémium

Előirányzat-

módosítás 

összege (Ft)

PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
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30 Üzemeltetési anyagok beszerzése

29 Szakmai anyagok beszerzése

34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások

33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele
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