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J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült Kisbárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2020. október 26-án 10.00 órai kezdettel megtartott üléséről

Az ülés helye: Községháza (Kisbárkány, Béke út 31.   )
Jelen vannak:   Edőcs László     polgármester
                           Bozó Tamás                            alpolgármester
                           Sánta Barbara     települési képviselő

    Sántáné Fekete Ildikó     települési képviselő
    Lucza Miklós     települési képviselő

                           Dr. Sárvári Eszter                     jegyző 
  

Edőcs  László  polgármester megállapítja,  hogy  a  képviselő-testület  5  (öt)  fővel
határozatképes,  mert 4 (négy) fő képviselő jelen van. Dr. Sárvári Eszter jegyzőt,  javasolja
jegyzőkönyvvezetőnek. Javasolja a napirendi pontok elfogadását.
A  Képviselő-testület  5  (öt)  igen  szavazattal,  egyhangúlag  elfogadja  a  jegyzőkönyvvezető
személyét és a napirendi pontot.

Napirendi pontok:

1.) A helyi adókról szóló rendelet megtárgyalása
Előterjesztő: jegyző

2.)Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló 3/2015. (III.31.) önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezése
Előterjesztő: jegyző

3.)A  temetőkről  és  a  temetkezés  módjáról  szóló  6/2005.  (IX.  15.)  számú  rendelet
módosítása
Előterjesztő: jegyző

4.) A Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2019. évi tevékenységéről
szóló tájékoztató 
Előterjesztő: polgármester

5.)A közmeghallgatás időpontjának megtárgyalása
Előterjesztő: polgármester

6.)Egyebek

Napirend tárgyalása: 

1.) A helyi adókról szóló rendelet megtárgyalása
Előterjesztő: jegyző

Dr. Sárvári Eszter jegyző elmondja, hogy elkészítette a rendelet-tervezetet, ahogy az elmúlt
ülésen  kérte  a  testület.  Egy  rendelet  fogja  szabályozni  a  helyi  adókat,  bevezetésre  kerül
januártól az iparűzési adó, és az idegenforgalmi adó.
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Egyéb  kérdés  észrevétel  nem  volt,  a  polgármester  kéri,  hogy  aki  egyetért  a  rendelet
elfogadásával az szavazzon.

A képviselő-testület  5 (öt)  igen szavazattal,  nem szavazat,  és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotja:

Kisbárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének

10/2020. (X.27.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Kisbárkány Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi  adókról  szóló 1990.  évi  C.
törvény 1. § (1) bekezdésében és 39/C. § (1), (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezés

1.§

Kisbárkány  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  önkormányzat  illetékességi
területén a magánszemélyek kommunális adóját, az idegenforgalmi adót és a helyi iparűzési
adót vezeti be.

Magánszemélyek kommunális adója

Adókötelezettség

2.§

Az  adó  mértéke  adótárgyanként,  illetőleg  lakásbérleti  jogonként  5.000  Ft/év.

Idegenforgalmi adó

3.§

(1) Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

(2) Az idegenforgalmi adó mértéke: 300 Ft/vendégéjszaka/személy.

Helyi iparűzési adó
Az adó mértéke

4.§

(1) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap
1%-a.

(2)  Az  ideiglenes  jelleggel  végzett  iparűzési  tevékenység  esetén  az  adó  mértéke  naptári
naponként 5.000 Ft.

Záró rendelkezések

5.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1.
napjától kell alkalmazni. 

(2)  Hatályát  veszti  Kisbárkány  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a
magánszemély  kommunális  adójáról  szóló  többször  módosított  6/2014.(VI.27.)
önkormányzati rendelete.
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2. Az  avar  és  kerti  hulladék  nyílttéri  égetéséről  szóló  3/2015.  (III.31.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése

Előterjesztő: jegyző

Dr. Sárvári Eszter jegyző tájékoztatja a testületet, hogy törvényváltozás miatt hatályon kívül
kell  helyezni  a  rendeletet,  mivel  január  elsejétől  tilos  lesz  a  belterületi  ingatlanokon  az
avarégetés. Már nem lesz önkormányzati hatáskörben ennek a szabályozása. 

Egyéb kérdés  észrevétel  nem volt,  a  polgármester  kéri,  hogy aki egyetért  a rendelettel  az
szavazzon.

A képviselő-testület  5 (öt)  igen szavazattal,  nem szavazat,  és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotja:

Kisbárkány Község Önkormányzat Képvisel -testületének ő
11/2020. (X.27.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésér l szóló 3/2015. (III.31.) önkormányzatiő
rendelet hatályon kívül helyezésér lő

Kisbárkány Község Önkormányzat Képvisel -testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdéső
a.)  pontjában  foglalt  jogalkotói  hatáskörében  eljárva,  a  környezet  védelmének  általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 48. § (4) bekezdés b.) pontjában biztosított felhatalmazás
alapján  a  következ ket  rendeli  el:ő

1.§ A 3/2015.(III.31.) önkormányzati rendelet 2021. január 1. napján hatályon kívül 
helyezésre kerül.

2.§ (1) Az önkormányzati rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba.
(2) Az önkormányzati rendelet a hatályba lépést követ  napon hatályát veszti.ő

3. A temetőkről  és a temetkezés  módjáról  szóló 6/2005. (IX.  15.)  számú rendelet
módosítása

Előterjesztő: jegyző

Dr. Sárvári Eszter jegyző elmondja, hogy elkészítette a rendelet-tervezetet, ahogy az elmúlt
ülésen  kérte  a  testület.  A  2.  számú  melléklet  került  módosításra,  itt  lettek  megemelve  a
temetési helyek díjtételei.

Egyéb  kérdés  észrevétel  nem  volt,  a  polgármester  kéri,  hogy  aki  egyetért  a  rendelet
módosításával az szavazzon.

A képviselő-testület  5 (öt)  igen szavazattal,  nem szavazat,  és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotja:

Kisbárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2020. (X.27.) számú rendelete

a temetőkről és a temetkezés módjáról szóló 
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 6/2005. (IX. 15.) számú rendelet módosításáról

Kisbárkány  Község  Önkormányzatának  Képvisel -testülete  Magyarország  Alaptörvényeő
32.cikk (1) bekezdés a.)  pontjában, valamint Magyarország helyi  önkormányzatairól  szóló
2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  42.  §-ában  biztosított  jogkörében  eljárva,  figyelemmel  a
temet kr l és  a  temetkezésr l szóló 1999.  évi  XLIII.  törvényben és  annak végrehajtásáraő ő ő
kiadott  módosított  145/1999.  (X.  1.)  Korm.  rendeletben  foglaltakra  a  5/2017.  (VI.21.)
önkormányzati rendeletének módosításáról a következ ket rendeli el:ő

1. §
A rendelet 2. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet melléklete lép.

2. §
A Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit 2021. január 
01. napjától kell alkalmazni.

A 12/2020. (X. 27.) számú rendelet 2. számú melléklete

Temetési helyek díjtételei:

1. Egyes sírhely                                2.000 Ft   ÁFÁ-val 

2. Kettes sírhely                               4.000 Ft   ÁFÁ-val

3. Gyermeksírhely és urnasírhely    2.000 Ft   ÁFÁ-val

4. Urnafülke                                     2.000 Ft   ÁFÁ-val.

4. A Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2019. évi tevékenységéről szóló
tájékoztató 

Előterjesztő: polgármester

Edőcs László polgármester elmondja,  hogy megküldte  a  Salgótarjáni  Katasztrófavédelmi
Kirendeltség  és  Hivatásos  Tűzoltóparancsnokság  a  2019.  évi  tevékenységéről  szóló
tájékoztatót. Igen részletes és kielégítő beszámolót kaptak. Köszönik. 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester kéri, hogy aki elfogadja a beszámolót az
szavazzon.
A Képviselő-testület  5  (öt)  igen szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  az alábbi
határozatot hozza:

38/2020.(XI.26.) határozat
Tárgy: Katasztrófavédelem beszámolójának elfogadása

Kisbárkány  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megismerte  és  megtárgyalta  a
Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2019. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót.
Továbbá a működési területnek megfelelően a Salgótarjáni Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót és azt elfogadja.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
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5. A közmeghallgatás időpontjának megtárgyalása
Előterjesztő: polgármester

Edőcs László polgármester elmondja, hogy minden évben egy közmeghallgatást kell tartania
a testületnek. Javasolja, hogy az elmúlt éveknek megfelelően november vége, december eleje
legyen.

Sántáné Fekete Ildikó képviselő szerint december eleje lenne megfelelő.

Edőcs László polgármester javasolja, hogy december 1-én, kedden 15.00 órakkor legyen.

Kéri a polgármester, aki egyetért az időponttal az kézfelnyújtással szavazzon.

A képviselő-testület  5  (öt)  igen  szavazattal,  tartózkodás  és  ellenszavazat  nélkül  az  alábbi
határozatot hozza:

39/2020. (XI.26) számú határozat
Tárgy: Közmeghallgatás időpontja

Kisbárkány  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  döntött,  hogy  2020.  évi
közmeghallgatás időpontja 2020. december 1. kedd, 15.00 óra.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester

6. Egyebek

Edőcs  László  polgármester elmondja,  hogy  18  m3  tűzifát  nyert  az  önkormányzat  idén.
Beszélt az erdésszel, aki arról tájékoztatta, hogy most kezdik kivágni a fát. Február 15.-ig kell
kiosztani, a szállítást az önkormányzat vállalja. Csak jövőre tudják kiosztani.

Sántáné Fekete Ildikó képviselő újra a gyerekek szállításáról érdeklődik, kéri, hogy reggel
vigye el őket a falugondnok a pásztói iskolába. 4 gyermekről lenne szó.

Edőcs  László  polgármester elmondja,  hogy  ehhez  biztosítani  kell  egy  felnőtt  kísérőt  a
sofőrön kívül, továbbá a szülők nyújtsanak be egy kérelmet a testületnek.

További hozzászólás, észrevétel nem hangzott el,
a polgármester az ülést  11.35 órakor bezárta.

K.m.f.

             Edőcs László                                                                       Dr. Sárvári Eszter
             polgármester                                                                                 jegyző 

6


	Kisbárkány Község Önkormányzat
	Képviselő-testületének
	Az ülés helye: Községháza (Kisbárkány, Béke út 31. )
	Napirendi pontok:

