






















Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018. (I.30.) 

önkormányzati rendelete 

Szilvásváradi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati 

tisztviselők illetménykiegészítéséről 

 

Szilvásvárad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 

Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) - (4) bekezdéseiben 

biztosított felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1. § 

 

A rendelet hatálya Szilvásváradi Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Közös 

Hivatal) foglalkoztatott felsőfokú és középfokú iskolai végzettségű közszolgálati 

tisztviselőkre terjed ki. 

 

2. § 

 

(1) A Közös Hivatalban foglalkoztatott felső- és középfokú végzettségű közszolgálati 

tisztviselők – a (2) bekezdésben foglaltakat kivéve – egységesen alapilletményük 20%-ának 

megfelelő illetménykiegészítésre jogosultak. 

(2) A jegyző alapilletménye 15%-ának megfelelő illetménykiegészítésre jogosult. 

 

3. § 

 

(1) Jelen rendelet 2018. február 01. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. 

január 1. napjától kell alkalmazni. 

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidőben hatályát veszti a Szilvásvárad Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelete. 

 

Szilvásvárad, 2018. január 29. 

 

 

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 2018. január 30. napján kihirdetésre került. 

 

Szilvásvárad, 2018. január 30.  

 

Dobosné dr. Kvesztár Henrietta 

jegyző 

 



Szilvásvárad Idegenforgalmi Egyesület 

2017. évi életének alakulás 

 

Kijelenthetjük, hogy 2017. év során az Egyesület, mint érdekképviseleti szervezet elveszítette 

jelentőségét. Az állítólagos tagság még arra sem volt képes, hogy elfogadja a teljes elnökség 

lemondását, magát újra alakítsa, vagy esetleg felszámolja annak működését. Hogy milyen okok 

vezettek ide, ne firtassuk. Az viszont biztos, hogy a Településnek égető szüksége van egy minimum 

középtávú idegenforgalmi stratégiára, ehhez kapcsolódóan egy kizárólag szakmai- (a helyi viszonyokat 

ismerő), és kőkeményen piaci alapokra szerveződő csapatra ahhoz, hogy ez a turisztikai káosz és 

fejetlenség megszűnjön. 

Egyik oldalról tűnhet úgy, hogy minden rendben van, hisz a bevételek és a számok növekednek. Sajnos 

azonban az éremnek két oldala van, és nem szabad a fejünket a homokba dugni és mindenkinek csak 

a saját pecsenyéjét sütögetni. Az összefogás nélkül el fog a település veszni a hatalmi erőfitogtatások 

sűrűjében, és olyan települések fogják lelépni a falut (idegenforgalmi téren), ahol még hisznek az 

építkezésben. 

A kialakult helyzet bizonyításaként a település Önkormányzatával nem született együttműködési 

megállapodás a 2017-es évre vonatkozóan, így onnan (sem) semmilyen támogatási összeg nem 

érkezett. Feladatomnak és becsületbeli kötelességemnek éreztem, hogy a fennálló helyzetben is helyt 

álljak a településhez fűződő idegenforgalom minőségi és szakmai képviselésében. Ugyan eszmei 

támogatással, de teljes mértékben társadalmi munkában és saját költségen láttam el az idekapcsolódó 

feladatokat. Mindezt csak azért emelem ki, mert sajnos sok esetben hallottam vissza egyéb, valótlan 

állításokat az Egyesület pénzügyi történéseivel kapcsolatban. Ami több, mint rosszul esett. 

Ezek után lássuk azokat az elemeket, amikhez a kifizetések kapcsolódtak 2017. évben: 

1. A szervezetben valós munkatárs nem volt, hiszen az idegenforgalmi menedzser az év elejétől anyai 

örömöknek köszönhetően nem végzett munkát az Egyesületben. Január és Február hónapban még 

a szabadság és a táppénz bérvonatkozásai terheltek Bennünket. 
 

2. Az Egyesület régebbi, szerződéses kötelezettségeinek keretein belül az Eger és Térsége TDM 

oszlopos tagjaként jelentős anyagi terheket teljesít mind a mai napig. Eddigi szerepvállalásunkat 

az ottani elnökségben visszaadtuk, így már csak egyszerű tagként vagyunk jelen a működésben. 
 

3. Számos olyan marketing megjelenés valósult (internet, tv, nyomtatott média, kiállítás) meg az év 

során, ami nem engedte elfelejtetni a település hírnevét a köztudatban. 
 

4. Nem szakadt meg a hagyomány, és egy újra szerkesztett turisztikai kiadvány került megjelenésre. 
 

5. Elkészült és megjelent egy mesekönyv, melyben egy egész fejezet szól a településről.  
 

6. Hosszú-hosszú évek után, helyi vállalkozó felkérésével elkészült a település 3 bevezető útjára az 

vállalható Üdvözlő tábla. 
 

7. Könyvelés, mint állandó költség továbbra is él. 
 

8. Az Önkormányzat egyik mobiltelefonjának előfizetését továbbra is ez a költséghely fizette, annak 

ellenére, hogy használata nem itt valósult meg. 



Most pedig hónapokra lebontva következzenek a fenti tételekhez kapcsolódó konkrét összegek (nem 

részletezem a számlavezetéshez fűződő költségeket, de természetesen a bankszámlakivonatok bárki 

számára elérhetőek): 

A bankszámla nyitó egyenlege 2017.01.01-én:  5.051.132 Ft 

A bankszámla záró egyenlege 2017.12.31-én:      835.115 Ft 

Kifizetések: 

Január 

   

254.000 Ft Kids Oasis Kft Mesekönyv I. részlet 

3.471 Ft Szilvásvárad Önkormányzat mobil ktg 

156.935 Ft Tóth Károlyné Tóth Andrea bérköltség 

114.000 Ft NAV járulékok 

25.000 Ft Fókusz 2001 Bt könyvelés 

18.000 Ft Észak Hevesi 33 V.K.E Tagdíj 

   

 

Február 

   

100.000 Ft Mákos Szabolcs e.v. Drónos videó készítése a téli 
településről, lovaszánazással, 
ennek promótálása FaceBook 

és Youtube csatornákon 

399.604 Ft Eger Térsége TDM kötelezettség 

110.670 Ft Tóth Andrea Tóth Andrea bérköltség 

67.000 Ft NAV járulékok 

25.000 Ft Fókusz 2001 Bt könyvelés 

   

 

Március 

   

70.000 Ft Eger Térsége TDM 2017. évi tagdíj 

4.045 Ft Szilvásvárad Önkormányzat mobil ktg 

   

 

Április 

   

254.000 Ft Kids Oasis Kft Mesekönyv II. részlet 

2.889 Ft Szilvásvárad Önkormányzat mobil ktg 

50.800 Ft Trend Consult Kft Közgyűlések terembérlet 

120.000 Ft Yantrissimo Bt Kandász Travel tavalyi 
műsorának újbóli levetítése a 
TV2 csatornáin, Facebook és 

Youtube promótálás  

25.000 Ft Fókusz 2001 Bt könyvelés 

   



Május 

   

285.750 Ft Adanina Consulting Kft Poggyász magazinműsor 
forgatás és megjelenés 

80.005 Ft Russmedia Kft Észak Napló Kelet Turisztika 
2017 print és internet 

23.000 Ft Fókusz 2001 Bt könyvelés 

   

 

 

Június 

   

159.180 Ft Kids Oasis Kft Mesekönyv 100 db 

5.632 Ft Szilvásvárad Önkormányzat mobil ktg 

114.300 Ft Mediaworks Zrt HM-i Turisztikai Magazin 2017, 
print és internet 

+300.380 Ft BEFIZETÉS BANKSZÁMLÁRA PÉNZTÁRBÓL 

   

 

 

Július 

   

295.451 Ft Eger és Térsége TDM 2017. évi működési 
hozzájárulás 

2.773 Ft Szilvásvárad Önkormányzat mobil ktg 

63.500 Ft Media Plus Reklámstúdió Bt DunaPart 1 oldalas 
megjelenés, print és internet 

563.880 Ft LONAX Bt 2017. évi kiadványok 6000 pld 

23.000 Ft Fókusz 2001 Bt könyvelés 

   

 

 

Augusztus 

   

23.000 Ft Fókusz 2001 Bt könyvelés 

   

 

 

Szeptember 

   

438.150 Ft Szilvás Bt 3 db Üdvözlő tábla fa munkái 

5.550 Ft Szilvásvárad Önkormányzat mobil ktg 

10.000 Ft Nagy Dániel ev. grafikai munkák 

23.000 Ft Fókusz 2001 Bt könyvelés 

   



 

Október 

   

145.200 Ft LONAX Bt 3 db üdvözlőtábla első és hátsó 
lapjának gyártása 

80.000 Ft Inform Média Lapkiadó Kft print megjelenés 

203.200 Ft Média Max Filmstúdió Kft TV2 Mokka – Tökös napok 
játék megjelenés 

23.000 Ft Fókusz 2001 Bt könyvelés 

   

 

November 

   

45.654 Ft Eger Térsége TDM Kolbászfesztivál Kiállítás, 
szórólapozás 

5.498 Ft Szilvásvárad Önkormányzat mobil ktg 

25.000 Ft Fókusz 2001 Bt könyvelés 

   

 

December 

46.000 Ft Fókusz 2001 Bt 2 havi elmaradt könyvelés 

   

 

Házi pénztár nyitó egyenlege 2017.01.01-én:  373.490 Ft 

Házi Pénztár záró egyenlege 2017.12.31-én:  289.430 Ft 

 

Kiadás: 

- 1.230 Ft Posta költség 

- 1.200 Ft Papíráru 

- 50.000 Ft Előadóművészeti tevékenység (könyvbemutatóhoz kapcsolódóan) 

- 300.380 Ft Befizetés bankszámlára 

Bevétel: 

- 909 Ft Visszafizetés pénztárba 

- 15 x 18.000 Ft tagdíj (kiadvány átvételéhez kapcsolódóan) 

 

 

Sok-sok kihívást és sok sikert kívánok a 2018-as esztendőhöz! 

 

Tari Szabolcs sk. 

Szilvásvárad, 2018. 01. 25. 



Tisztelettel köszöntöm a Szilvásváradi Önkormányzat Képviselő Testület tagjait, 

Polgármester urat. 

 

A Bélkő Nonprofit Kft 2017. évi gazdálkodásáról tájékoztatom a Képviselő Testületet : 

 

A társaság 2017.12.31-én 240.668 ezer Ft pénzeszközzel rendelkezik. A pénzeszközből 

235.000 ezer Ft lekötött betét, a többi folyószámlán áll rendelkezésre.  

 

A tárgyévben foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma: 2 fő, akik ügyvezető-könyvelő, 

titkárnő beosztásban dolgoznak. 

 

2017 nyarán a Siófok- Sóstói üdülőben 98 fő gyerek üdült 2 hétig a tulajdonos 

önkormányzatok általános iskoláiból. 

 

A Sóstói üdülő 2017. évi forgalma bruttó 16.455 ezer Ft, a kiadások 14.870 

ezer Ft-ot tettek ki. 

 

A pozitívumból 2017-ban  további fejlesztéseket, felújításokat tudunk végrehajtani. 

 

Az ipari park területén  2017-ben nem volt iparterület és ingatlan értékesítés. 

 

2017.06.16. napján került aláírásra az „ Ipari park fejlesztése Bélapátfalván” című projekt 

támogatási szerződése. A támogatás összege 400.000.000,- Ft amely az ipari park 

infrastrukturális fejlesztését biztosítja. Kiépítésre kerül  az új ivóvíz, tüzivíz, szennyvízhálózat 

gerincvezetéke, a gázvezeték földkábelben történő új lefektetése, új villamos trafó beépítése. 

A gerincvezetékek kiépítése után minden bent lévő tulajdonos külön  szerződést köt a 

szolgáltatókkal ami biztosítja például azt is, hogy a tulajdonosok által időközben felújított 

ingatlanokon elhelyezett villamos energiatermelő berendezések által megtermelt energiát a 

közös hálózatba visszatáplálhatják. A volt irodaház felújítása is a beruházás része lesz. A 

beruházás befejezése 2019 második felésre várható az előirányzat alapján. 

 

2017-ben a Bélkő Nonprofit Kft 1.000.000,-  Ft vissza nem térítendő támogatást biztosított a 

Szilvásváradi Önkormányzatnak közfeladatainak ellátásához.  

 

Az éves beszámoló még nem  készült el, a 2017. üzleti terv is kidolgozás alatt áll.  Az előzetes 

számítások alapján azonban  az előírtnak megfelelően alakult,  ezek alapján a Bélkő Nonprofit 

Közhasznú Kft-nek továbbra is lehetősége van a tulajdonosok érdekeit képviselve végezni a 

munkáját. 

 

 

 

  

 

Bélapátfalva, 2018. január 24.                                           Kovács Ervinné 

         ügyvezető 
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