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ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2015. február 09. napján az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal  
Abodi Kirendeltségén 

(3753 Abod, Magyar út 42.) megtartott rendes nyílt ülésének 
 
 
 

a./ Tárgysorozata 
b./ Jegyzőkönyve 

    c./ Határozata   
 
 

T Á R G Y S O R O Z A T 
 
 
1. Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról 

Előadó: polgármester 
 

2. Abod Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek megállapításáról 
Előadó: polgármester 
 

3. Abod Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 
Előadó: polgármester 

 
4. Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal „Alapító Okirat”-ának módosításáról 

szóló 85/2014.(XII.04.) határozat visszavonásáról 
Előadó: polgármester 

 
5. Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal „Alapító Okirat”-ának módosításáról 

Előadó: polgármester 
 
6. Sajó-Bódva Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/C/13-2013-

0002 pályázattal kapcsolatos döntésekről 
Előadó: polgármester 

 
7. Tájékoztató a 2015. évi START közmunkaprogram pályázatról 

Előadó: polgármester 
 
8. Háziorvos kijárásához fedezet biztosításáról 

Előadó: polgármester 
 
9. MTZ 50-es traktor értékesítéséről 

Előadó: polgármester 
 

10. Polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról 
Előadó: polgármester 
 

11. Medvéné Papp Szilvia termőföld haszonbérleti szerződés kötése iránti kérelméről 
Előadó: polgármester 
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12. Ulbrik László fölcsere iránti kérelméről 

Előadó: polgármester 
 
13. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi belső ellenőrzési munkatervének 

jóváhagyásáról 
Előadó: polgármester 
 

 
 
A b o d , 2015. február 9. 
 
 
 
        Vártás József 
              jegyző 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült:  Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 9. 
napján az Edelényi  Közös Önkormányzati  Hivatal Abodi kirendeltségén                                 
(3753 Abod, Magyar út 42. szám) megtartott rendes nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak : Rescsánszki Bertalanné polgármester  
   Zsemkó János alpolgármester 
    Sápi Olivér képviselő  
 
Igazoltan távol: Berkesi László képviselő, Fekete Józsefné 
 
Tanácskozási joggal jelen vannak : Vártás József jegyző 
   
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, 
hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mivel az 5 fős testületből 3 fő jelen 
van. 
 
Ezt követően ismerteti a rendkívüli ülés napirendi pontjait: 

 
1. Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról 
    Előadó: polgármester 

 
2. Abod Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek megállapításáról 
     Előadó: polgármester 

 
3. Abod Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 
    Előadó: polgármester 
 
4. Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal „Alapító Okirat”-ának módosításáról 

szóló 85/2014.(XII.04.) határozat visszavonásáról 
      Előadó: polgármester 
 
5. Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal „Alapító Okirat”-ának módosításáról 
    Előadó: polgármester 
 
6. Sajó-Bódva Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/C/13-2013-

0002 pályázattal kapcsolatos döntésekről 
     Előadó: polgármester 
 
7. Tájékoztató a 2015. évi START közmunkaprogram pályázatról 
     Előadó: polgármester 
 
8. Háziorvos kijárásához fedezet biztosításáról 
    Előadó: polgármester 
 
9. MTZ 50-es traktor értékesítéséről 
    Előadó: polgármester 
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10. Polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról 
      Előadó: polgármester 

 
11. Medvéné Papp Szilvia termőföld haszonbérleti szerződés kötése iránti kérelméről 
     Előadó: polgármester 

 
12. Ulbrik László fölcsere iránti kérelméről 
      Előadó: polgármester 
 
13. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi belső ellenőrzési munkatervének 

jóváhagyásáról 
     Előadó: polgármester 

 
 
Polgármester szavazásra bocsátja a rendkívüli ülés napirendi pontjainak elfogadását. 
 
Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendi pontjait – 3 fő képviselő 
döntéshozatalban való részvételével - 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 
 
 

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
1/2015.(II.09.) H A T Á R O Z A T A 

 
 

Tárgy: Rendkívüli ülés napirendi pontjainak az elfogadásáról 
 

Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
rendkívüli ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza 
meg: 

 

1. Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról 
    Előadó: polgármester 
 
2. Abod Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségeinek megállapításáról 
     Előadó: polgármester 
 
3. Abod Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 
    Előadó: polgármester 
 
4. Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal „Alapító Okirat”-ának 

módosításáról szóló 85/2014.(XII.04.) határozat visszavonásáról 
      Előadó: polgármester 
 
5. Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal „Alapító Okirat”-ának 

módosításáról 
                Előadó: polgármester 
 

6. Sajó-Bódva Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/C/13-
2013-0002 pályázattal kapcsolatos döntésekről 

     Előadó: polgármester 
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7. Tájékoztató a 2015. évi START közmunkaprogram pályázatról 
     Előadó: polgármester 
 
8. Háziorvos kijárásához fedezet biztosításáról 
    Előadó: polgármester 
 
9. MTZ 50-es traktor értékesítéséről 
    Előadó: polgármester 
 
10. Polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról 
      Előadó: polgármester 
 
11. Medvéné Papp Szilvia termőföld haszonbérleti szerződés kötése iránti 

kérelméről 
     Előadó: polgármester 

 
12. Ulbrik László fölcsere iránti kérelméről 

                 Előadó: polgármester 
 

13. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi belső ellenőrzési  
munkatervének jóváhagyásáról 

                Előadó: polgármester 
 

 
1./Napirendi pont tárgyalása  
 
Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Vártás József jegyző elmondja, hogy az önkormányzati törvény értelmében ez 
kötelezően  megalkotandó helyi rendelet, ennek az a lényege, hogy amennyiben az 
önkormányzat egyháznak, civil szervezetnek, nonprofit Kft-nek valamikor támogatást 
szeretne adni, akkor ebben a rendeletben foglaltak szerint kell eljárni. Teljes körűen le 
lesz szabályozva, hogyan, milyen feltételekkel lehet támogatást adni külső 
szervezeteknek. Arra hívja fel a figyelmet, hogy rendelet-tervezetnek a végén, ahhoz, 
hogy a képviselő-testület határozatképes legyen, az SZMSZ-t módosítani kell. Ez a 
rendelkezés az, ami az SZMSZ azon pontját módosítja, amely arról szól, hogy mikor 
lehet testületi ülést tartani a bizottság határozatképtelensége esetén. Azt kell tudni, hogy 
1000 fő alatti település esetén nem kötelező Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságot 
működtetni, csak ügyrendit. Ennek az a következménye, hogy a költségvetést meg lehet 
alkotni a bizottság véleménye nélkül is. Mivel a költségvetés, zárszámadás nem a 
törvény erejénél fogva tárgyalandó a bizottság által, ezért ezt a szakaszt pontosítanák a 
rendeletben. Így minden törvényes feltétel adott ahhoz, hogy a költségvetést tárgyalják. 
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Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – szavazásra bocsátja a rendelet-
tervezet elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 3 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 
3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd megalkotta alábbi 
rendeletét: 
 

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

1/2015.(II.09 .) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  
 

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI FORRÁS ÁTVÉTELÉRŐL ÉS ÁTADÁSÁRÓL 
 

Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

 
1. A rendelet hatálya 

 
1. § (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed az államháztartás körébe nem tartozó jogi 

személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre (a továbbiakban 
együtt: támogatott). 

(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed minden, az államháztartáson kívüli forrás 
átvételére és – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – az önkormányzat által 
államháztartáson kívülre nyújtott pénzbeli támogatásra. 

(3) A rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki a tárgy szerinti külön önkormányzati 
rendeletekben meghatározott támogatásokra, így különösen a szociális ellátásokra, 
a szociálisan rászorultak részére megállapított pénzbeli támogatásokra, az 
ösztöndíjakra, a lakáscélú támogatásokra, valamint közfeladat ellátására kötött 
megállapodás keretében átadott pénzeszközökre. 

 
2. Értelmező rendelkezések 

 
2. § (1) A rendelet alkalmazásában államháztartáson kívüli forrás a természetes 

személyek és az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyek és jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban együtt: szervezet) 
részére átadott, illetve tőlük kapott pénzeszköz, ingó, valamint ingatlan. 

 
(2) Támogatásnak minősül: az önkormányzat által saját költségvetési bevétele terhére, 

valamint az államháztartás egyéb alrendszereiből az önkormányzaton keresztül 
bármilyen jogcímen nyújtott nem normatív, céljellegű, működésre és fejlesztésre 
adandó, nem szociális ellátásnak minősülő pénzbeli juttatás. 

(3) A céljellegű támogatás lehet:  
a) eseti jellegű, amely meghatározott működési vagy fejlesztési feladat 

ellátásához, cél megvalósításához nyújt anyagi hozzájárulást, vagy 



7 

b) általános működési célú támogatás, ami a támogatott, az önkormányzat 
tulajdonosi részesedéssel rendelkező gazdasági társaságai, továbbá civil 
szervezetek működéséhez biztosít pénzbeli támogatást. 

 
II. Fejezet 

 
Államháztartáson kívüli forrás átadására vonatkozó szabályok 

 
3. Az átadott támogatás forrása 

 
3.§ Az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletében határozza meg azon 

költségvetési előirányzatait, melyek terhére céljelleggel támogatást nyújt. 
 

4. A támogatás nyújtásának alapelvei, a támogatás odaítélése 
 

4.§ (1) A támogatások odaítéléséről a tárgyévi költségvetési rendeletben foglaltak 
alapján a Képviselő-testület, a Polgármesteri keret terhére nyújtott 
támogatások odaítéléséről a polgármester (a továbbiakban együtt: támogatást 
nyújtó) dönt, melyhez a szakmai bizottságok véleményét kérheti.  

 
(2) Támogatásban részesülhet az a támogatott, 

a) amelynek javára az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletének 
előirányzatában címzett támogatás került megállapításra, valamint amelynek 
részére képviselői, vagy polgármesteri indítvány alapján képviselő-testületi 
határozattal címzett támogatás került megállapításra, 

b) amely szervezet az önkormányzathoz támogatás iránti kérelmet nyújtott be, 
c) amely a korábban kapott támogatással határidőre, hitelesített bizonylatokkal 

elszámolt, és 
d) amelynek a helyi és állami adóhatósággal szemben lejárt tartozása nincs és 

nyilatkozatban rögzíti, vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 
 
(3)  A céljellegű támogatási kérelmek az 1. melléklet – Pályázati adatlap - kitöltésével 

nyújthatók be, az abban foglalt tartalmi és formai követelményekkel az Edelényi 
Közös Önkormányzati Hivatalhoz (a továbbiakban: EKÖH) részére. 

 
5. A támogatási megállapodás 

 
5.§ (1) Az önkormányzat által nyújtott céljellegű, fejlesztési vagy működési célú 

támogatások esetén – értékhatárra vonatkozó korlátozás nélkül - a támogatás 
folyósítására a polgármester megállapodást köt a támogatottal. A 
megállapodásnak tartalmaznia kell:  

           a) a megállapodó felek megnevezését, címét, képviseletében eljáró 
személyeket, 

 b) a forrás fedezetét, 
 c) a forrás összegét, 
 d) a forrás felhasználásának célját, 
 e) a forrás felhasználásának feltételeit, 
 f) a pénzügyi teljesítést, 
 g) a teljesítés ütemezését, 
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 h) a nem cél szerinti felhasználás esetén a visszatérítési kötelezettséget, a 
visszatérítés időpontját, időtartamát és feltételeit, 

 i) a pénzügyi elszámolás módját, helyét és idejét - működési támogatásról a 
tárgyévet követő év január 31-ig, a felhalmozási célú felhasználásokról az 
elszámolási határidőt a teljesítéshez kapcsolódóan kell meghatározni), 

 j) a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének 
következményeit. 

 
(2) A támogatási megállapodásban rendelkezni kell arról is, hogy a támogatást a 

támogatott részére történő átutalás időpontjától a Ptk. szerinti késedelmi kamattal 
növelten kell visszafizetni, amennyiben a támogatott nem tud megfelelően 
elszámolni a támogatás felhasználásáról. 

(3) A támogatott a kapott támogatási összeget kizárólag a támogatási 
megállapodásban megjelölt célokra fordíthatja, és más személy vagy szervezet 
részére támogatásként tovább nem adhatja. 

(4) A támogatást a támogatási megállapodás mindkét fél általi aláírását követően 
átutalással, vagy házi pénztárból történő kifizetéssel lehet teljesíteni. 

(5) A fel nem használt támogatást a támogatottnak az önkormányzat számlájára 
vissza kell fizetnie.  

(6) A támogatás célnak megfelelő felhasználását az önkormányzat jogosult a 
helyszínen ellenőrizni. 

 
6. Az elszámolás 

 
6. § (1) A nyújtott támogatás célnak megfelelő, jogszerű felhasználásáról a támogatott 

köteles a támogatási megállapodásban foglalt határidőig elszámolni a támogatásról 
szóló döntés előkészítéséért felelős szervezeti egység (osztály, iroda) felé az 
alábbiak szerint: 
a) Eseti támogatások: a támogatott köteles az elszámoláshoz az alábbi 

dokumentumokat becsatolni: 
  aa) a rendelet 2. melléklete szerinti elszámoló lap, 

 ab) a támogatott képviselője által hitelesített számlamásolatok, és  
 ac) a támogatott írásbeli beszámolója a támogatás felhasználásáról. 

b) Általános működési célú támogatások: a támogatás szabályszerű 
felhasználásának ellenőrizhetősége érdekében a támogatott köteles az 
önkormányzati támogatásról számvitelében elkülönített nyilvántartást vezetni, 
és az elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni: 
ba) az éves gazdálkodását és működését bemutató szöveges és számszaki 
beszámoló  
bb) Az önkormányzati támogatás felhasználását igazoló dokumentum. 
Amennyiben az elkülönített nyilvántartás feltételei nem biztosítottak, úgy a 
támogatott a támogatás elszámolását az eseti támogatások elszámolására 
előírt módon köteles teljesíteni. 

(2) Elszámolási határidő: a támogatási megállapodásban rögzítettek szerint 
a) a  civil szervezetek esetében a tárgyévet követő év január 31-ig,  
b) az önkormányzat tulajdonosi részesedéssel rendelkező gazdasági társaságai 

esetében a tárgyévet követő év február 28-ig. 
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(3) A támogatott különösen indokolt esetben kérheti az elszámolási határidő 
meghosszabbítását, vagy a célra fel nem használt támogatási összeg más célú 
hasznosítását. A kérelmet írásban kell benyújtani az eredeti elszámolási határidő 
lejártáig. 

(4)   A benyújtott elszámolásokat az EKÖH illetékes szervezeti egységének megbízott 
dolgozója ellenőrizni köteles, hogy a felhasználás a célnak megfelelően és 
jogszerűen történt-e. A tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak 
elfogadását a benyújtott elszámoláson, illetve a beszámolón dokumentálni kell. 

(5)  Ha a támogatott a megállapodásban foglalt elszámolási határidőig nem, vagy nem 
szabályos módon számolt el a támogatás felhasználásáról az 5. § (2) bekezdés 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(6) A fel nem használt támogatást a támogatott köteles az önkormányzat számlájára 
visszafizetni.  

(7) Az EKÖH ellenőrzést végezhet az önkormányzat költségvetéséből juttatott 
támogatások felhasználásával kapcsolatosan a támogatottnál. 

(8)   Az elutasított, vagy a részben elutasított elszámolás esetén a támogatott köteles 
a támogatási összeget, vagy a támogatási összegnek az elszámolás el nem 
fogadott részére eső összegét az önkormányzat számlájára visszafizetni. 

7. A támogatási megállapodás módosítása, elállás a megállapodástól 
 

7.§ (1) Támogatást nyújtó a megállapodástól eláll, amennyiben a támogatott valótlan 
adatot szolgáltatott. 

 (2) A támogatási megállapodás módosítására a támogatott írásbeli kérelme 
alapján kerül sor. Módosításnak minősül különösen az elszámolási határidő 
meghosszabbítása. 

 
8. Nyilvántartás és közzététel 

8. § (1) A támogatásokról és a számadási kötelezettség teljesítéséről az EKÖH 
Pénzügyi Osztálya köteles nyilvántartást vezetni. A nyilvántartásnak 
tartalmaznia kell a támogatott nevét, címét, a támogatást nyújtó 
megnevezését, a támogatott képviselőjének nevét, a támogatás összegét és 
célját, az átutalás idejét, a támogatás célszerinti felhasználása 
elszámolásának határidejét, az elszámolás időpontját, valamint az 
elszámolás és bizonylat fellelhetőségét, a bizonylat számát. 

(2)  Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján az önkormányzat 
költségvetéséből nyújtott nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési 
támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, 
összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó 
adatokat honlap hiányában a hirdetőtáblán közzé kell tenni. 

(3)  A közzétételt a támogatásról szóló döntés meghozatalát követő hatvan napon 
belül kell megtenni. 

(4) A közzétételről az EKÖH Pénzügyi Osztálya köteles gondoskodni. 
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III. Fejezet 
 

9. Államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó szabályok 
 

9.§ (1) Az államháztartáson kívüli forrás végleges átvételéről – az alapítványi forrás 
kivételével – a képviselő-testület, vagy a polgármester dönt az önkormányzat 
vagyonrendeletében meghatározott tulajdonosi jogok gyakorlása szerinti 
hatáskörben. A polgármester a költségvetési rendelet módosításai keretében 
utólagosan tájékoztatja a képviselő-testületet. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatásnak tartalmaznia kell az átvételre 
felajánlott ingó vagy ingatlan vagyon esetében annak forgalmi értékét, a 
vagyon működtetésével, fenntartásával kapcsolatos költségeket és egyéb 
kötelezettségeket, a hasznosítás módját, valamint a vagyontárgy besorolását. 

(3) A forgalmi érték meghatározásához ingatlan esetében ingatlanforgalmi 
szakértői véleményt kell beszerezni. 

(4) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló megállapodást a 
polgármester köti meg. 

 
IV. Fejezet 

Záró rendelkezések 
 
10.§ Ez a rendelet a 2015. február 9-én 9:30 órakor lép hatályba. 
11.§ Az Abod Község Önkormányzatának Szervezet és Működési szabályzatáról 

szóló 10/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 29.§ (9) bekezdésében szereplő „- 
az éves költségvetési javaslat és a végrehajtásáról szóló féléves, éves 
beszámoló tervezetei kivételével, valamint ha azt jogszabály kötelezővé teszi – a 
képviselő-testület„ szövegrész helyébe a „képviselő-testület” szöveg lép. 

 
 

Vártás József Rescsánszki Bertalanné 
jegyző       polgármester 

 
 
Kihirdetési záradék: 
 
Ez a rendelet Abod Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 10/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 41.§ (1) bekezdése 
szerint az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2015. február 9. napján 
9:20 órakor kihirdetésre került. 
 
Abod, 2015. február 9. 
 

Vártás  József 
jegyző 
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 1. melléklet a 1/2015. (II.09.) önkormányzati rendelethez 
Pályázati adatlap Abod Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete 
3753 Abod, Magyar út 42. 

A pályázó neve  
 
 

címe  
 

A pályázott cél 
megnevezése 

 

A pályázott cél 
ismertetése 
 

 
 
 
 
 

A program tervezett időpontja  

Pályázatért felelős elérhetősége  

A pályázott cél tervezett részletes költségvetése 

___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

____________Ft 
____________Ft 
____________Ft 
____________Ft 
____________Ft 
____________Ft 

Költségvetés teljes összege Ft 

A pályázott cél megvalósítására tervezett saját pénzösszeg Ft 

Egyéb forrásból származó támogatások  

 __________________________________________ 
 __________________________________________  
___________________________________________ 

____________Ft 
____________Ft 
____________Ft 

 

A pályázaton igényelt pénzösszeg 

 

Ft 
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Bankfiók, számlaszám 
                          -  -  
 
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Kötelezettséget vállalok 
arra, hogy az elnyert pénzösszeg felhasználásáról a megállapodásban foglaltak 
szerint elszámolok a támogatást nyújtó részére.  
 
 
 
Abod, 201...………………………… 
 

………………………………………….. 
                                                               kérelmező neve, aláírása 
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2. melléklet a 1/2015. (09.) önkormányzati rendelethez 
 

ELSZÁMOLÓ LAP 
 

Abod Község Önkormányzata által nyújtott támogatás felhasználásáról 
 
Támogatást nyújtó megnevezése:  (a megfelelő rész aláhúzandó, kitöltendő) 
képviselő-testület; ………………………..…. polgármester: ……...................……….. 
Támogatást igénybevevő  
neve, címe: …………………………………………….……..………………………………… 
képviselője, elérhetősége: ……………………….………………………...………………… 
A támogatásról rendelkező döntés száma: ……………….……………………………….…. 
A támogatás célja: ……………………………………………………………………………… 
Mellékletek száma: …………….…………. 
 
Sor- 
szám 

A bizonylat A kifizetés 

 kiállítója Kelte száma jogcíme      összege 
      
      
      
      
      
      
      

Összesen:  
Az elszámoló lapon szereplő adatok helyességét, valódiságát, valamint a pénzügyi és 
számviteli jogszabályok szerinti elszámolását, továbbá a támogatásnak a támogatási 
megállapodásban / szerződésben foglalt célra történő felhasználását igazoljuk. Az 
elszámolásban feltüntetett és csatolt bizonylatmásolatok eredeti példányainak 
érvénytelenítése* megtörtént. Igazoljuk továbbá, hogy az itt elszámolt tételeket más 
elszámolásban nem szerepeltetjük / szerepeltettük. 
  
…………………………………. 20 … év ………………….. hó ……. nap 
 
                                      ph. 
 
                              …………………………………………… 
                           a Támogatott cégszerű aláírása 
*Érvénytelenítésként az eredeti számlán szükséges feltüntetni a támogatót, a 
határozatszámot, a támogatás jogcímét. 
 
Záradék: 
 
A pénzügyi beszámolót  ELFOGADOM NEM FOGADOM EL. 

Megjegyzés: ……………………………………………………………………………………. 

A pénzügyi elszámolást ellenőrizte: ………………………………………… 

A pénzügyi Elszámoló lap – szükség szerint – sokszorosítható 
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Polgármester szünetet rendel el a rendelet kifüggesztése, illetve hatályba lépése 
idejére. 
 
Szünet után polgármester bejelenti, hogy a rendelet 9:20 órakor kifüggesztésre 
került és 9:30 órakor hatályba lépett. 
 
2./Napirendi pont tárgyalása  
 
Abod Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek megállapításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Vártás József jegyző: A stabilitási törvény kötelezően előírja ennek a napirendnek a 
tárgyalását, és úgy fogalmaz, hogy a költségvetés megalkotásáig ezt el kell fogadni. 
Alapvetően ez azt a célt szolgálja, hogy a testület, illetve a felsőbb szervek lássák ebből 
a táblázatból, hogy ha hitelt akarnak felvenni, az milyen hatással lesz a saját bevételre, a 
pénzügyi helyzetre. 
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 3 fő döntéshozatalban való részvételével – 3 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 
 

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
2/2015.(II.09.) H A T Á R O Z A T A 

 
 

Tárgy: Abod Község Önkormányzat adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 
megállapításáról 

 

Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta az Abod Község Önkormányzat adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 
megállapításáról szóló előterjesztést és a következő döntést 
hozza: 
 
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete - az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A § alapján 
- a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési 
évet követő három évre várható összegét a határozat 
mellékletét képező táblázatban bemutatottak szerint 
jóváhagyja.  
 
Határidő: azonnal, illetve 2015. december 31. 
Felelős:  polgármester 
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1. melléklet a 2 /2015.(II.09.) határozathoz 
 

MEGNEVEZÉS Sorszám ÖSSZESEN

2015. 2016. 2017. 2018. 7=(3+4+5+6)

1 2 3 4 5 6 7

Helyi adók 1 1 400 1 450 1 500 1 550 5 900

Osztalék, koncessziós díjak 2 240 245 250 255 990

Díjak, pótlékok, bírságok 3 50 55 60 65 230

Tárgyi eszközök, immateriális javak, 
vagyoni értékű jog értékesítése, 
vagyonhasznosításból származó bevétel 4 0

Részvények, részesedések értékesítése 5 0

Vállalatértékesítésből, privatizációból 
származó bevételek 6 0
Kezességvállalással kapcsolatos 
megtérülés 7 0

Saját bevételek (01+… .+07) 8 1 690 1 750 1 810 1 870 7 120

Saját bevételek  (08. sor)  50%-a 9 845 875 905 935 3 560

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi 
fizetési kötelezettség (11+…..+17) 10 0 0 0 0 0

Felvett , átvállalt  hitel és annak 
tőketartozása 11 0

Felvett , átvállalt  kölcsön és annak 
tőketartozása 12 0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 13 0

Adott váltó 14 0

Pénzügyi lízing 15 0

Halasztott  fizetés 16 0
Kezességvállalásból eredő fizetési 
kötelezettség 17 0

Tárgyévben keletkezett, i l letve 
keletkező, tárgyévet terhelő fizetési 
kötelezettség (19+…..+25) 18 0 0 0 0 0

Felvett , átvállalt  hitel és annak 
tőketartozása 19 0

Felvett , átvállalt  kölcsön és annak 
tőketartozása 20 0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 21 0

Adott váltó 22 0

Pénzügyi lízing 23 0

Halasztott  fizetés 24 0

Kezességvállalásból eredő fizetési 
kötelezettség 25 0

Fizetési kötelezettség összesen 
(10+18) 26 0 0 0 0 0
Fizetési kötelezettséggel 
csökkentett saját bevétel (09-26) 27 845 875 905 935 3 560

KIMUTATÁS
a saját bevételekről, és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 

összegéről
ezer Ft

saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből 
eredő fizetési kötelezettség összegei
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3./Napirendi pont tárgyalása  
 
Abod Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 
Előadó: polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Vártás József jegyző elmondja, hogy a költségvetési rendeletben még nincs benne a 
2015. évi start közmunka programnak a bevételi, kiadási oldala, mert hatósági szerződés 
még nincs rá. Abban maradtak, hogy amint lesz hatósági szerződés, akkor beteszik. Az 
Áht. alapján ez nem akadálya annak, hogy a program elinduljon. Egy későbbi 
napirendben látni fogja a testület, hogy a program hogyan fog alakulni ebben az évben. A 
költségvetésben a bevételi és kiadási sorokat látják, és amit tudni kell, hogy 3 millió forint 
átvett pénzeszközzel terveznek. Ez azt jelenti, hogy mindenképpen reménykednek 
abban, hogy a Belügyminisztérium támogatásigénylés formájában más külső forrásból ez 
az összeg be fog folyni. Tehát ez átvett pénzeszközként van megtervezve. A lényeg, 
hogy 3 millió forint olyan bevételt kell produkálni ebben az évben, amelynek a pontos 
jogcímét még nem tudják megjelölni, ez lehet támogatás, adóbevétel, bármilyen más 
adásvétel, földbérlet, egyebek. A földbérletnél azokat az összegeket tervezték be, amiket 
már januárban is láttak, és várhatóan lesznek még ilyen kérelmek. Itt várhatóan valamivel 
magasabb lesz a bevétel, de nem olyan nagyságrendű, amely kihúzhatná az 
önkormányzatot a gödörből. 
 
Polgármester: Arról beszéltek, hogy valamilyen adót kellene behozni. Iparűzési adót 
bevezetni nem igazán lenne előnyös, de valamilyen más formában kellene, hogy segíteni 
tudják az önkormányzatot. A jelenleg meglévő kommunális adóbevétel kevés, főleg úgy, 
hogy nagyon sokan nem is fizetnek és nem is igazán tudják behajtani ezeket a pénzeket. 
Valamilyen formában az önkormányzatnak jó lenne még pénzhez jutni. Ebben kellene a 
testület segítsége, hogy hogyan, milyen néven. 
 
Zsemkó János alpolgármester: Gondolkodott ő is rajta, hogy kik vannak olyanok, akik 
Abod község területén adózás szempontjából szóba jöhetnek. 
 
Vártás József jegyző: Ezt ki lehet gyűjteni a céginformációs adatbázisból, de teljes 
körűen ebből ők sem fogják látni, mert abban pl. az őstermelők, az egyéni vállalkozók 
nincsenek benne. 
 
Zsemkó János alpolgármester: Mi lesz az őstermelőkkel, egyéni vállalkozókkal? Ha 
látják, hogy Abodra mennyi vállalkozás van bejelentve, végső soron meg kellene őket 
interjúvolni, hogy még is mennyivel tudnának hozzájárulni. 
 
Vártás József jegyző: Polgármester asszony arra célzott, hogy össze kellene jönni a 
nagyobb vállalkozókkal, az lenne perdöntő, hogy ki, hogyan áll hozzá, hogyan tudja 
segíteni a települést. Az egyik módja, hogy bevezetik az iparűzési adót, ami „drasztiku-
sabb”, ez kötelező a jogszabály erejénél fogva, a másik, hogy a testület leül tárgyalni a 
nagyobb vállalkozókkal. Tehát meg kellene szabni az irányt, hogy merre induljanak. 
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Polgármester: Egy ilyen megbeszélésen általában elmondják a saját kis véleményüket, 
de ha látják, hogy egyesek hajlanak arra, hogy segítsenek, akkor úgy gondolja, hogy a 
támogatás jobban jön. 
 
Zsemkó János alpolgármester: Fel kellene előre abból készülni, hogy ha iparűzési adót 
akarnak bevezetni, hogy mi a lehetőség „-tól –ig”. 
 
Vártás József jegyző:  2 %-ig. A gazdasági társaságok esetében az éves beszámolók 
közzé vannak téve az Igazságügyi Minisztériumnak a honlapján. 
 
Zsemkó János alpolgármester: A termelők között vannak olyanok, mint a NATURGOLD, 
ami egy kereskedő, szolgáltató cég, sok a forgalma, de neki nem mind árbevétel, az 
egyik oldalon kiadja, a másikon beveszi. Kérdés, hogy mennyi ilyen cég van, de az ő 
esetében az erdőbirtok Abodra van bejelentve, és van még egy-két olyan kisebb cég, 
vannak magán emberek bejelentve, mint vállalkozók tehát ezeket össze tudják szedni. 
Nem tudják viszont, hogy hol van bejelentve pl. a Lingurár cég. 
 
Vártás József jegyző: Az az igazság, hogy onnantól kezdve, hogy a gazdaságához 
tartozó földbirtok ezen a településen is fekszik, innentől kezdve adóalanynak minősül, 
attól függetlenül, hogy létesített-e telephelyet vagy nem. Így vannak most Szakácsival. 
Tavaly július 1-jével vezették be az iparűzési adót, hogy tudjanak rendkívüli 
önkormányzati támogatást igényelni, mert ott volt egy kitétel, hogy amennyiben nincs 
helyi adó bevezetve, akkor nem jogosult támogatásra. Tehát ez ebből a szempontból is 
fontos. Ott is bevezették, és ott is van olyan cég, amelynek nincs ott telephelye, cége, de 
van egy telepe, és fizet iparűzési adót, ami sokat jelent Szakácsinak. Az biztos, hogy ha 
Abodon is bevezetésre kerül az iparűzési adó, akkor több millió forint adóbevétel 
származna az önkormányzatnak, csak itt más szempontok is előjöttek, hogy miket 
kellene mérlegelni. Ilyen volt a megüresedett ingatlanok felvásárlásától védeni a 
települést. Első körben le kellene ülni és átbeszélni, hogy ki, milyen módon, milyen 
pénzeszközzel tudna hozzájárulni a falunak a működéséhez, illetve a fejlesztéséhez. A 
működés mellett az első számú szempont lenne a fejlesztés, a kátyúzásoktól kezdve a 
buszmálló építésen át sok-sok minden. A mai ülésre vele jött két kolléga, Bari Sándor és 
Nyíri Lajos, akik magas illetve mélyépítésben jártasak. Régóta beszélnek a buszmegálló 
építésének kérdéséről, illetve az utaknak az állapotáról. Most a helyszínen meg tudnák 
beszélni konkrétan, hogy mit, hová, hogyan képzelnék el. Utána néznének, hogy 
mennyibe kerül a terv elkészítése, és rákészülnének arra, hogy ha esetleg egy ilyen 
támogatás formájában meglenne, hogy csinálják és haladjanak előre. A megyei 
pénzekből az idén biztos, hogy nem lesz semmi kifizetés, leghamarabb jövőre indulhat 
be az EU-s támogatási rendszer. Ha az idén pályáznak is, csak jövőre lehet kivitelezés. 
Ami előttük áll, az a hivatal felújítása. Itt is két irányvonal jött elő, ami fix, hogy kaptak 
pénzt a villamoshálózat felújítására, a nyílászárók cseréjére, festésre, ugyanakkor 
időközben előjött a csatornázás. Ha hozzányúlnak az hivatal épületéhez, meg kell 
csinálni az akadálymentesítést, rámpa megépítésével az adott helyiségekhez. El kellene 
azon is gondolkodni, hogy kiépítsék a központi fűtést az egész épületben. A kazánház 
helye adott lenne, de pénz kell hozzá, és mivel engedélyköteles, ezt meg kell terveztetni, 
le kell engedélyeztetni. Ezt csak így lehet, és valamerre el kellene indulniuk. A lényeg az, 
hogy honnan tudnának pénzt szerezni hozzá. 
 
Zsemkó János alpolgármester: A fűtésnél érdemes lenne napelemes megoldásban is 
gondolkodni, ilyen ajánlatot is lehetne kérni, ami még nem kerül pénzbe. 



18 

Vártás József jegyző: Napelemes megoldás csak pályázattal képzelhető el, mert akkora 
pénzigénye van, hogy másképp kivitelezhetetlen. Legalább 5-8 millió forint, ha itt 
kiépítenék a napelemes rendszert. 
Bari Sándor kolléga itt van, aki most felmérné az egész épületet, és mivel az igénylésnél 
nem volt konkrét műszaki tartalom megadva, úgy gondolta – megbeszélve polgármester 
asszonnyal, - hogy készülne egy árazott felújítási terv költségvetéssel, amiben benne 
lenne minden, amit a testület gondol. Külön kérnének majd egy ajánlatot a központi 
fűtésnek a kiépítésére, tervezésére, hogy látnák, mennyibe kerülne.  
A költségvetési rendelet-tervezethez még annyit kíván hozzátenni, hogy a központi 
finanszírozásnak a mértéke alapvetően semmit nem változott a tavalyihoz képest, 
mindössze a szociális résznél volt pár ezer forintos emelkedés. Mondhatják azt, hogy 
bevételt a tavalyi szinten tervezhetnek, a kiadást pedig majd meglátják. 
 
Polgármester – mivel további kérdés, vélemény nem volt – a rendelet-tervezet 
elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet – 3 fő döntéshozatalban való részvételével – 3 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd megalkotta alábbi 
rendeletét: 
 
 

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2/2015.(II.09.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
 

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 
(1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el: 
1. A rendelet hatálya 
1.§ A rendelet hatálya Abod Község Önkormányzatára, a Képviselő-testületre és 

annak bizottságaira, továbbá az Önkormányzat által támogatásban részesített 
magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiségekkel nem rendelkező 
szervezetekre, az Önkormányzat által alapított, vagy önkormányzati támogatással 
működő gazdasági társaságok költségvetési kapcsolataira terjed ki. 

2. A költségvetés bevételei, és kiadásai 
2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését 

a) 20.905 eFt költségvetési bevétellel 
b) 23.792 eFt költségvetési kiadással 
c) -2.887 eFt költségvetési hiánnyal 
d) 2.887 eFt finanszírozási bevétellel 

fogadja el. 
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(2) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a 
Képviselő-testület az előző évek költségvetési maradványának igénybevételét 
rendeli el. 

(3)  Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a 
költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, 
továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait, költségvetési 
mérleget a rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

(4)  A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 
mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet és a 3. 
melléklet részletezi. 

3. A költségvetés részletezése 
3. § (1) Az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát a 4. 

melléklet szerint hagyja jóvá. 
(2)  Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető 

ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához szükséges 
adatokat az 5. melléklet és a 6. melléklet tartalmazza. 

(3) Az önkormányzat által folyósított szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 7. 
melléklet tartalmazza. 

(4) Képviselő-testület közvetett támogatást nem határoz meg. 
(5) Képviselő-testület az év várható bevételeinek és kiadásainak teljesüléséről 

szóló előirányzat felhasználási ütemtervet a 8. melléklet szerint fogadja el. 
(6) Költségvetés bevételeit és költségvetés kiadásait kötelező feladatok, önként 

vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. 
melléklet részletezi. 

(7) Önkormányzat több éves kihatással járó döntést nem állapít meg. 
(8) Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatását, 

ezen belül egyes jövedelempótló támogatások várható kiegészítését a 10. 
melléklet tartalmazza. 

(9) Középtávú tervezés irányszámait az 1. melléklet tartalmazza. 
(10) A 2015. évi beruházási feladatokat a 11. melléklet szerint hagyja jóvá. 

(11) Felújításokat a 12. melléklet szerint fogadja el. 

(12) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a 
képviselő-testület magának tartja fenn. 

(13) Az önkormányzat 2015. évi új adósságot keletkeztető fejlesztési célokat nem 
határoz meg. 

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai, és az előirányzatok módosítása 
4.§ (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a 

könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 
(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan 

figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek 
növelésének lehetőségeit.  
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(3) A Képviselő-testület elrendeli, hogy az igényelhető kiegészítő támogatásokra, 
központosított támogatásokra a hivatal az igénybejelentést készítse el, illetve 
határidőben nyújtsa be. 

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

(2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet 
készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől 
elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. 

(3) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de 
legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, 
december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben 
az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, 
támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés 
kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a 
költségvetési rendelet módosítását.  

(4) A maradvány elszámolást a Képviselő-testület a zárszámadási rendeletével 
egyidejűleg hagyja jóvá. 

(5) Tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. 
 
5. Záró rendelkezések 

6.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 

Vártás József    Rescsánszki Bertalanné  
     jegyző            polgármester 
 
 

 
Kihirdetési záradék: 
 
Ez a rendelet Abod Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 10/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 41.§ (1) bekezdése 
szerint az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2015. február 9. napján 
kihirdetésre került. 
 
Abod, 2015. február 9. 

Vártás  József 
jegyző 
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1. melléklet a 2/2015. (II.09.) önkormányzati rendelethez

2/1 oldal
B E V É T E L E K ezer Ft-ban

2016. 2017. 2018.
1. I. Működési c. tám. államh.-on belülről 15 442 15 751 16 223 16 613

1.1   Helyi önkormányzatok működésének ált . tám. 7 196 7 340 7 560 7 742

1.2   Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám. 0 0 0 0
1.3   Telep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám. 4 252 4 337 4 467 4 574

1.3.1 Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése 832 849 874 895
1.4   Települési önk. kulturális feladatainak tám. 0 0 0 0
1.5   Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám. 0 0 0 0
1.6   Egyéb műk.célú tám. bev. államh.-on belülről 3 162 3 225 3 322 3 402
2. II. Közhatalmi bevételek 1 873 1 910 1 968 2 015

2.1   Vagyoni típusú adók 1 400 1 428 1 471 1 506
2.2   Iparűzési adó 0 0 0 0
2.3   Gépjárműadó 423 431 444 455
2.4   Talajterhelési díj 0 0 0 0
2.5   Egyéb közhatalmi bevételek 50 51 53 54
3. III. Működési bevételek 590 602 620 635

3.1   Készletértékesítés ellenértéke 0 0 0 0
3.2   Szolgáltatások ellenértéke 250 255 263 269
3.3   Közvetített  szolgáltatások ellenértéke 0 0 0 0

3.4   Tulajdonosi bevételek 240 245 252 258

3.5   Ellátási díjak 0 0 0 0

3.6   Kiszámlázott ÁFA 0 0 0 0
3.7   ÁFA visszatérítése 0 0 0 0
3.8   Kamatbevételek 0 0 0 0

3.9   Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 0 0 0

3.10   Egyéb működési bevételek 100 102 105 108
4. IV. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0

4.1   Ingatlanok értékesítése 0 0 0 0
4.2   Egyéb tárgyi eszköz értékesítése 0 0 0 0

4.3   Kiszámlázott ÁFA 0 0 0 0
4.4   ÁFA visszatérítése 0 0 0 0
4.5   Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről 0 0 0 0
5. V. Átvett pénzeszközök 3 000 3 060 3 152 3 227

5.1   Működési célú átvett  pénzeszközök 3 000 3 060 3 152 3 227

5.2   Felhalmozási célú átvett  pénzeszközök 0 0 0 0

KÖ LTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN 20 905 21 323 21 963 22 490
6. VI. Finanszírozási bevételek 2 887 2 945 3 033 3 106

6.1  Működési célú pénzügyi műveletek 213 217 224 229
6.1.1   Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0

6.1.2   Maradvány igénybevétele 213 217 224 229

6.1.3   Központi, irányító szervi támogatás 0 0 0 0
6.1.4   Központi költségv. sajátos finansz. bevételei 0 0 0 0

6.2  Felhalmozásii célú pénzügyi műveletek 2 674 0 0 0
6.2.1   Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülről 0 0 0 0
6.2.2   Maradvány igénybevétele 2 674 0 0 0

6.2.3   Központi, irányító szervi támogatás 0 0 0 0

6.2.4   Központi költségv. sajátos finansz. bevételei 0 0 0 0

BEVÉTELEK Ö SSZESEN 23 792 24 268 24 996 25 596

Abod Község Ö nkormányzatának 2015. évi költségvetésének mérlege

Közép távú tervezés
Cím Bevételi  jogcímek 2015.
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2/2 oldal

K I A D Á S O  K ezer Ft-ban

2016. 2017. 2018.
7. I. Működési költségvetés kiadásai 21 118 21 540 22 187 22 719

7.1   Személyi juttatások 6 627 6 760 6 962 7 129
7.2   Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó 1 435 1 464 1 508 1 544
7.3   Dologi kiadások 7 309 7 455 7 679 7 863
7.4   Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 584 2 636 2 715 2 780
7.5   Egyéb működési célú kiadások 3 163 3 226 3 323 3 403

7.5.1   Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre 3 083 3 145 3 239 3 317
7.5.2   Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre 80 82 84 86
7.5.3   Tartalékok 0 0 0 0

8. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 2 674 2 727 2 809 2 877
8.1   Beruházások 184 188 193 198
8.2   Felújítások 2 490 2 540 2 616 2 679
8.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0

8.3.1   Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belülre 0 0 0 0
8.3.2   Egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre 0 0 0 0
8.3.3   Fejlesztési céltartalék 0 0 0 0
8.3.4   Felhalmozási célú ÁFA befizetése 0 0 0 0

KÖ LTSÉGVETÉSI KIADÁSO K Ö SSZESEN 23 792 24 268 24 996 25 596
9. III. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0

9.1 Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai 0 0 0 0
9.1.1   Hitel-, kölcsöntörlesztés államház.-on kívülre 0 0 0 0
9.1.2   Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 0 0 0 0
9.1.3   Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad. 0 0 0 0
9.2 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 0 0 0 0

9.2.1   Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre 0 0 0 0
9.2.2   Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 0 0 0 0
9.2.3   Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad. 0 0 0 0

KIADÁSO K Ö SSZESEN 23 792 24 268 24 996 25 596
Közfoglalkoztatottak engedélyezett  létszáma 2

Abod Község Ö nkormányzatának 2015. évi költségvetésének mérlege

Cím Kiadási jogcímek 2015.

Közép távú tervezés
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2. melléklet a 2/2015. (II.09.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

2015. évi e lőirányzat Kiadási jogcímek 2015. évi e lőirányzat
1. Költségvetési bevételek összesen 20 905 Költségvetési kiadások összesen 21 118
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 15 442 Személyi juttatás 6 627
3. Közhatalmi bevételek 1 873 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó 1 435
4. Működési bevételek 590 Dologi kiadások 7 309
5. Működési célú átvett  pénzeszközök 3 000 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 584
6. Egyéb működési célú kiadások 3 163
8.
9. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen 213 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen 0
10. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
11. Maradvány igénybevétele 213 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
12. Központi, irányító szervi támogatás Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
13. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei
14.

21 118 MŰKÖ DÉSI KIADÁSO K Ö SSZESEN 21 118

3. melléklet a 2/2014. (II.09.) önkormányzati rendelethez

2015. évi e lőirányzat Kiadási jogcímek 2015. évi e lőirányzat
1. Költségvetési bevételek összesen 0 Költségvetési kiadások összesen 2 674
2. Ingatlanok értékesítése Beruházások 184
3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése Felújítások 2 490
5. Kiszámlázott ÁFA Egyéb felhalmozási célú kiadások
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
7. Felhalmozási célú átvett  pénzeszköz
8.
9. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen 2 674 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen 0
10. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
11. Maradvány igénybevétele 2 674 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
12. Központi, irányító szervi támogatás Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
13. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei
14.

2 674 FELHALMO ZÁSI KIADÁSO K Ö SSZESEN 2 674

Bevételi  jogcímek

FELHALMO ZÁSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN

Abod Község Ö nkormányzatának 2015. évi működési célú bevétele inek és kiadásainak mérlege

BEVÉTEL KIADÁS

Bevételi  jogcímek

MŰKÖ DÉSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN

Abod Község Ö nkormányzatának 2015. évi fe lhalmozási célú bevétele inek és kiadásainak mérlege
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4. melléklet a 2/2015. (II.09.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv Engedélyezett létszám (fő)
Önkormányzat 2

Összesen 2

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

4 órás 6 órás 8 órás
Önkormányzat 0 0 2

Összesen 0 0 2

Költségvetési szerv Engedélyezett létszám (fő)
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5. melléklet a 2/2015. (II.09.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban
Sor- 
szám Bevételi jogcímek 2015. évi előirányzat

1. Helyi adók 1 400

2. Osztalékok, koncessziós díjak, hozam 240

3. Díjak, pótlékok, birságok 50

4.
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, 
vagyonhasznosításból származó bevétel

5. Részvények, részesedések értékesítése

6. Vállalatértékesítésből, privatizációs bevételből származó bevételek

7. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

1 690

6. melléklet a 2/2015. (II.09.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

1. Hitel 0

0Összes kötelezettség

KIMUTATÁS
Abod Község Önkormányzata saját bevételeinek összegéről

Saját bevételek összesen

Abod Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló 
kötelezettségei

Sor- 
szám Megnevezés 2015. évi előirányzat
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7. melléklet a 2/2015. (II.09.) önkormányzati rendelethez

Ö nkormányzat által folyósított e llátások

ezer Ft-ban

Rendszeres szociális segély Szt. 37.§ (1) bek. a)-d) pont

Ellátási forma megnevezése Ellátás összesen

0

2 584

Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt.38.§.(2) és (5) bek. 410

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásSzt.35.§(1) bek.

Települési támogatás

Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások 
összesen

Természetben nyújtott szociális ellátások összesen
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások 
összesen

230

320

1 624

2 584
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8. melléklet a 2/2015. (II.09.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban
Megnevezés I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Ö sszesen
Bevételek 
Műk.c.tám.államh.-on belülről 2 604 2 604 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 027 15 442
Közhatalmi bevételek 27 27 800 27 27 27 27 27 800 27 27 30 1 873
Működési bevételek 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 51 590
Felhalmozási bevételek
Átvett pénzeszközök 500 1 000 500 1 000 3 000
Költségvet.bev.összesen 2 680 2 680 1 872 1 599 1 099 1 099 2 099 1 099 2 372 1 099 1 099 2 108 20 905
Finanszírozási célú bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 887 2 887
Bevételek összesen 2 680 2 680 1 872 1 599 1 099 1 099 2 099 1 099 2 372 1 099 1 099 4 995 23 792
Kiadások
Működési költségvetés kiadásai 3 077 3 077 1 496 1 496 1 496 1 496 1 496 1 496 1 496 1 496 1 496 1 500 21 118
Felhalmozási költségv.kiad. 0 0 0 668 668 668 670 0 0 0 0 0 2 674
Költségvetési kiad. összesen 3 077 3 077 1 496 2 164 2 164 2 164 2 166 1 496 1 496 1 496 1 496 1 500 23 792
Finanszírozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiadás összesen 3 077 3 077 1 496 2 164 2 164 2 164 2 166 1 496 1 496 1 496 1 496 1 500 23 792

Bevétel összesen 2 680 2 680 1 872 1 599 1 099 1 099 2 099 1 099 2 372 1 099 1 099 4 995 23 792
Kiadás összesen 3 077 3 077 1 496 2 164 2 164 2 164 2 166 1 496 1 496 1 496 1 496 1 500 23 792
Havi e lőirányzat e ltérés -397 -397 376 -565 -1 065 -1 065 -67 -397 876 -397 -397 3 495 0
Halmozott e lőirányzat e lt. -397 -794 -418 -983 -2 048 -3 113 -3 180 -3 577 -2 701 -3 098 -3 495 0 0

Abod Község Ö nkormányzatának
2015. évi e lőirányzat fe lhasználási ütemterve (tájékoztató tábla)
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9. melléklet a 2/2015. (II.09.) önkormányzati rendelethez

2/1 oldal
BEVÉTELEK ezer Ft-ban

1. I. Működési c. támog. államháztartáson belülről 15 442 0 0 15 442
1.1   Helyi önkormányzatok működésének ált . támog. 7 196 0 0 7 196
1.2   Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támog. 0 0 0 0
1.3   Települési önk. szoc. és gyermekj. feladatainak tám. 4 252 0 0 4 252

1.3.1   Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése 832 0 0 832
1.4   Települési önk. kulturális feladatainak tám. 0 0 0 0
1.5   Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám. 0 0 0 0
1.6   Egyéb műk.célú tám. bev. államháztartáson belülről 3 162 0 0 3 162
2. II. közhatalmi bevételek 1 873 0 0 1 873

2.1   Vagyoni típusú adók 1 400 0 0 1 400
2.2   Iparűzési adó 0 0 0 0
2.3   Gépjárműadó 423 0 0 423
2.4   Talajterhelési díj 0 0 0 0
2.5   Egyéb közhatalmi bevételek 50 0 0 50
3. III. Működési bevételek 590 0 0 590

3.1   Készletértékesítés ellenértéke 0 0 0 0
3.2   Szolgáltatások ellenértéke 250 0 0 250
3.3   Közvetített  szolgáltatások ellenértéke 0 0 0 0
3.4   Tulajdonosi bevételek 240 0 0 240
3.5   Ellátási díjak 0 0 0 0
3.6   Kiszámlázott ÁFA 0 0 0 0
3.7   ÁFA visszatérítése 0 0 0 0
3.8   Kamatbevételek 0 0 0 0
3.9   Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 0 0 0

3.10   Egyéb működési bevételek 100 0 0 100
4. IV. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0

4.1   Ingatlanok értékesítése 0 0 0 0
4.2   Egyéb tárgyi eszköz értékesítése 0 0 0 0
4.3   Kiszámlázott ÁFA 0 0 0 0
4.4   ÁFA visszatérítése 0 0 0 0
4.5   Felhalmozási célú támog. államháztartáson belülről 0 0 0 0
5. V. Átvett pénzeszközök 3 000 0 0 3 000

5.1   Működési célú átvett  pénzeszközök 3 000 0 0 3 000
5.2   Felhalmozási célú átvett  pénzeszközök 0 0 0 0

KÖ LTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN 20 905 0 0 20 905
6. VI. Finanszírozási bevételek 2 887 0 0 2 887

6.1  Működési célú pénzügyi műveletek 213 0 0 213
6.1.1   Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0
6.1.2   Maradvány igénybevétele 213 0 0 213
6.1.3   Központi, irányító szervi támogatás 0 0 0 0
6.1.4   Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 0 0 0 0
6.2  Felhalmozási célú pénzügyi műveletek 2 674 0 0 2 674

6.2.1   Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0
6.2.2   Maradvány igénybevétele 2 674 0 0 2 674
6.2.3   Központi, irányító szervi támogatás 0 0 0 0
6.2.4   Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 0 0 0 0

BEVÉTELEK Ö SSZESEN 23 792 0 0 23 792

Tájékoztató tábla
az önkormányzat kötelező,önként vállalt és államigazgatási feladatairól

Cím Bevételi  jogcímek
Kötelező 
fe ladat

Ö nként 
vállalt 
fe ladat

Államigaz
gatási 
fe ladat

Ö sszes 
bevétel
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2/2 oldal
KIADÁSOK ezer Ft-ban

7. I. Működési költségvetés kiadásai 21 118 0 0 21 118
7.1   Személyi juttatások 6 627 0 0 6 627
7.2   Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó 1 435 0 0 1 435
7.3   Dologi kiadások 7 309 0 0 7 309
7.4   Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 584 0 0 2 584
7.5   Egyéb működési célú kiadások 3 163 0 0 3 163

7.5.1   Egyéb műk. célú támog. államháztartáson belülre 3 083 0 0 3 083
7.5.2   Egyéb műk. célú támog. államháztartáson kívülre 80 0 0 80
7.5.3   Tartalékok 0 0 0 0

8. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 2 674 0 0 2 674
8.1   Beruházások 184 0 0 184
8.2   Felújítások 2 490 0 0 2 490
8.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0

8.3.1   Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson belülre 0 0 0 0
8.3.2   Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson kívülre 0 0 0 0
8.3.3   Fejlesztési céltartalék 0 0 0 0
8.3.4   Felhalmozási célú ÁFA befizetése 0 0 0 0

KÖ LTSÉGVETÉSI KIADÁSO K Ö SSZESEN 23 792 0 0 23 792
9. III. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0

9.1 Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai 0 0 0 0
9.1.1   Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 0
9.1.2   Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 0 0 0 0
9.1.3   Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 0 0 0 0
9.2 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 0 0 0 0

9.2.1   Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 0
9.2.2   Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 0 0 0 0
9.2.3   Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 0 0 0 0

KIADÁSO K Ö SSZESEN 23 792 0 0 23 792

Ö sszes 
kiadásCím Kiadási jogcímek

Kötelező 
fe ladat

Ö nként 
vállalt 
fe ladat

Államigaz
gatási 
fe ladat
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10. melléklet a 2/2015. (II.09.) önkormányzati rendelethez

Forintban
Megnevezés Összesen

I. 1 Helyi önkormányzatok általános működ.és ágazati fe lad.tám.
a) Önkormányzati hivatal működ.támogatása 7 195 850
b) Település üzemeltetéshez. kapcs. feladat 3 219 631

ba) Züldterület gazd.kapcs.feladatok (hektár alapján) 1 000 681
bb) Közvilágítás fenntart. tám. 1 472 000
bc) Köztemető fenntartással kapcs.felad. 100 000
bd) Közutak fenntartásának támog. 646 950

c) Egyéb kötelező önkorm.felad.tám. 3 925 219
d) Lakott külterülettel kapcsolatos fel.tám. 51 000

III Tel.önkorm.szociális és gyermekjóléti fe lad.ellátása
1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése (Jöv.pótló) 832 000
2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám. 1 751 990

e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás 2 500 000
IV Tel.önkormányzatok kulturális fe lad.támog.

1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok
d) Tel.önkormányzatok támogatása

12 279 840

Tájékoztató tábla

az önkormányzat általános működésének és ágazati fe ladatainak támogatása

Tv-re hivatkozás

Támogatás összesen  
 

 
4./Napirendi pont tárgyalása  
 
Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal „Alapító Okirat”-ának módosításáról szóló 
85/2014.(XII.04.) határozat visszavonásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés elfogadását 
szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 3 fő döntéshozatalban való részvételével – 3 igen, 0 
nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 
 
 

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
3/2015.(II.09.) H A T Á R O Z A T A 

 
 

Tárgy:  Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal „Alapító Okirat”-ának 
módosításáról szóló 85/2014.(XII.04.) határozat visszavonásáról 

 
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal „Alapító Okirat”-ának 
módosításáról szóló 85/2014.(XII.04.) határozat visszavonásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
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1. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: 

Képviselő-testület) megismerte Demeter Ervin Kormánymegbízott Úr 
2014. december 31. napján BO/13/10467-3/2014. iktatószámúon 
hozott döntését, mellyel Szakácsi települést ismételten az Edelényi 
Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó településként jelölte ki, és 
döntésével megállapította a megállapodás tartalmát is. 

2. Képviselő-testület az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal „Alapító 
Okirat”-ának módosításáról szóló 85/2014.(XII.04.) határozatát 
visszavonja, és elrendeli a Magyar Államkincstárnál folyamatban lévő 
törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti eljárás 
megszüntetését. 

3. Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy az 1. pontban hivatkozott döntés 
ellen nem kíván jogorvoslattal élni. 

Határidő: azonnal, illetve 2015. január 31. 
Felelős:  polgármester, jegyző 
Értesül: MÁK, osztályok 

 
 
 
5./Napirendi pont tárgyalása  
 
Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal „Alapító Okirat”-ának módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés elfogadását 
szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 3 fő döntéshozatalban való részvételével – 3 igen, 0 
nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 
 
 

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
4/2015.(II.09.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy:  Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal „Alapító Okirat”-ának 

módosításáról 
 
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal „Alapító Okirat”-ának  
módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
4. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: 

Képviselő-testület) az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 
„Alapító Okiratának módosítását a határozat 1. melléklete szerint 
jóváhagyja.  
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5. Képviselő-testület az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a határozat 2. 
mellékleteként jóváhagyja. 

6. Képviselő-testület elrendeli az okiratok törzskönyvi nyilvántartásba 
történő bejegyzés céljából a Magyar Államkincstár részére történő 
megküldését. 

7. Az Alapító Okirat módosítás a törzskönyvi nyilvántartásba történő 
bejegyzéssel lép hatályba. 

 
Határidő: 2015. február 28. 
Felelős: polgármester, jegyző 
Értesül: MÁK, osztályok 
 
 
 
 

1.melléklet a 4/2015. (II.09.) határozathoz 
Okirat száma: 1M/2015.   

 
Módosító okirat 

 
 
Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Edelény Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete, Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Szakácsi 
Község Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. június 25. napján kiadott, 
105/2013.(V.28.), 41/2013.(V.29.), 22/2013.(V.29.), 114/2013.(VI.19.), 
47/2013.(VI.25.), 31/2013.(VI.24.) számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – Edelény Város Önkormányzat Képviselő-
testülete …./2015. (II.12.), Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete …./2015. 
(….) és Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete …./2015. (….) 
határozatára figyelemmel –a következők szerint módosítom: 
 
1. Az Alapító Okirat bevezető szövege helyébe az alábbi szöveg lép: 

„Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján az 
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 

alapító okiratát a következők szerint adom ki:” 
 

2. Az Alapító Okirat az alábbi ponttal egészül ki a további szerkezeti egységek 
számának értelemszerű megváltozásával:: 
„2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013.03.01.” 

3. Az Alapító Okirat „8. Alapítói jogokat gyakorló irányító szerv(ek) neve, 
székhelye:” pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult 
szervek 

2.2.1. megnevezése: Edelény Város Önkormányzata  

2.2.2. székhelye: 3780 Edelény, István király útja 52. 
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2.2.3. megnevezése: Abod Község Önkormányzat  

2.2.4. székhelye: 3753 Abod, Magyar út 42. 

2.2.5. megnevezése: Szakácsi Község Önkormányzat  

2.2.6. székhelye: 3786 Szakácsi, Petőfi S. út 2.” 

4. Az Alapító Okirat „5. A költségvetési szerv alaptevékenységeinek 
szakfeladatrend szerinti besorolása:” pontja helyébe az alábbi rendelkezés 
lép: 

„4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók 
szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok 

jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 

2 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok 
igazgatási tevékenysége 

3 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

4 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

5 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi--
gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 

6 
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai 

parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 

7 016030 Állampolgársági ügyek 

8 022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság 
felkészítése 

9 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

10 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 

11 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

12 041236 Országos közfoglalkoztatási program 

13 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 

14 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

15 104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét 
javító programok 
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5. Alapító Okirat az alábbi ponttal egészül ki a további szerkezeti egységek 
számának értelemszerű megváltozásával: 
„5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: 
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat 1. 
melléklete tartalmazza.” 

6. Az Alapító Okirat „10. A feladatellátást szolgáló vagyon feletti 
rendelkezési jog:” pontja elhagyásra kerül a további szerkezeti egységek 
számának értelemszerű megváltozásával. 

7.  Az Alapító Okirat „11. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása” 
pontja elhagyásra kerül a további szerkezeti egységek számának 
értelemszerű megváltozásával. 

8. Az Alapító Okirat „14. Átmeneti rendelkezések:” pontja elhagyásra kerül 
a további szerkezeti egységek számának értelemszerű megváltozásával. 

9. Az Alapító Okirat „Záró rendelkezések” pontjának szövege helyébe az 
alábbi szöveg lép: 

„Záró rendelkezések: 
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2013. június 26-én kelt 
105/2013.(V.28.), 41/2013.(V.29.), 22/2013.(V.29.), 114/2013.(VI.19.), 
47/2013.(VI.25.), 31/2013.(VI.24.) okiratszámú alapító okiratot visszavonom.” 

 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 
 
Kelt: Edelény, 2015. február …. 
 

P.H.  P.H. 
 

Molnár Oszkár Rescsánszki Bertalanné 
polgármester polgármester 

Edelény Város Önkormányzata Abod Község Önkormányzata 
 

 
P.H. 

 
Oláh Lajos 

polgármester 
Szakácsi Község Önkormányzata 

 

 

 



35 
 

2.melléklet a 4/2015. (II.09.) határozathoz  

Okirat száma: 1A/2015. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján az 
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 

alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1.A költségvetési szerv 
  1.1.1. megnevezése: Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 

1.2 A költségvetési szerv 
   1.2.1. székhelye: 3780 Edelény, István király útja 52. 

1.2.2. elephelye(i): 

 

 telephely megnevezése telephely címe 
1 Abodi állandó kirendeltség 3753 Abod, Magyar út 42. 

2 Szakácsi ideiglenes 
kirendeltség 

3786 Szakácsi, Petőfi S. út 2. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013.03.01. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult 
szervek 

2.2.1. megnevezése: Edelény Város Önkormányzata  
2.2.2. székhelye: 3780 Edelény, István király útja 52. 
2.2.3. megnevezése: Abod Község Önkormányzat  
2.2.4. székhelye: 3753 Abod, Magyar út 42. 
2.2.5. megnevezése: Szakácsi Község Önkormányzat  
2.2.6. székhelye: 3786 Szakácsi, Petőfi S. út 2. 
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2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 
 megnevezése székhelye 

1 Edelényi Polgármesteri 
Hivatal 

3780 Edelény, István király útja 
52. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1. megnevezése: Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
3.1.2. székhelye: 3780 Edelény, István király útja 52. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata:  

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) bekezdésében meghatározott, az önkormányzat 
működésével kapcsolatos feladatok ellátására, valamint a Mötv. 13. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatok ellátására Edelény Város Önkormányzata 
a Mötv. 85. § (1) bekezdése alapján közös önkormányzati hivatalt működtet Abod 
Község és Szakácsi Község Önkormányzatával. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati 
besorolása: 

 szakágazat 
száma 

szakágazat megnevezése 

1 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási 
tevékenysége 

4.2. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  

A közös önkormányzati hivatal ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb 
jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat Edelény, Abod és 
Szakácsi települések vonatkozásában. A közös önkormányzati hivatal feladatait 
részletesen a társult település önkormányzata által jóváhagyott, a közös 
önkormányzati hivatal működtetésére és fenntartására létrejött megállapodás 
tartalmazza. 

Abod településen a közös önkormányzati hivatalnak állandó kirendeltsége 
működik az igazgatási, pénzügyi, adózási tevékenység végzésére 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 
megjelölése: 

 kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok 
jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 
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2 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok 
igazgatási tevékenysége 

3 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 
4 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

5 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi--
gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 

6 
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai 

parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 

7 016030 Állampolgársági ügyek 

8 022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság 
felkészítése 

9 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
10 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 
11 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
12 041236 Országos közfoglalkoztatási program 
13 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 

14 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

15 104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét 
javító programok 

 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 
4.5.1. Jegyzői hatáskörbe tartozó szociális, gyámügyi, szabálysértési, 

birtokháborítási, hagyaték, anyakönyvi igazgatási ügyek: Edelény 
város, Abod és Szakácsi községek településeinek közigazgatási 
területei. 

4.5.2. Telepengedélyek kiadása: 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a 
telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján 
gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, 
valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól  

4.5.3. Zaj- és rezgésvédelem: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti 
zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól, és a 93/2007. (XII. 18.) 
KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint 
a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról 

4.5.4. Építéshatóság: 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az építésügyi és az 
építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről 

Az I. fokú építésügyi hatósági feladtok tekintetében a jegyző 
illetékességét a járási (fővárosi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII.13.) 
Korm. rendelet 1. melléklete határozza meg. 

 

 



38 
 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
A költségvetési szervet a jegyző vezeti. A jegyzőt a Mötv. 82. § (1) bekezdése 
alapján a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
rendelkezéseinek megfelelően nyilvános pályázat alapján Edelény város 
polgármestere - határozatlan időre - nevezik ki - a közös önkormányzati 
hivatal létrehozásáról szóló megállapodásban foglaltak szerint. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 Közszolgálati jogviszony 2011. évi CXCIX. törvény 
2 Munkaviszony 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 
3 Megbízásos jogviszony 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 
4 Vállalkozási jogviszony 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

5 
Közfoglalkoztatási 
jogviszony 

2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a 
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb 
törvények módosításáról 

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: 
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat 1. 
melléklete tartalmazza. 
 

6. Záró rendelkezés 
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2013. június 26. napján kelt, 
105/2013.(V.28.), 41/2013.(V.29.), 22/2013.(V.29.), 114/2013.(VI.19.), 
47/2013.(VI.25.), 31/2013.(VI.24.) okiratszámú alapító okiratot visszavonom. 

Kelt: Edelény, 2015. február ……… 

           P.H.                                                                                           P.H. 

 Molnár Oszkár                                                          Rescsánszki Bertalanné 
         polgármester                                                                polgármester 
Edelény Város Önkormányzata                                      Abod Község Önkormányzata 

 
P.H. 

 
 

Oláh Lajos 
polgármester 

Szakácsi Község Önkormányzata 
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6./Napirendi pont tárgyalása  
 
Sajó-Bódva Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/C/13-2013-0002 
pályázattal kapcsolatos döntésekről 
Előadó: polgármester 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Vártás József jegyző: elmondja, hogy van egy eszközbeszerzése a Sajó-Bódva 
Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak. Tájékoztatásuk alapján próbálják a 
műszaki tartalmat átalakítani, szeretnének hulladéktároló edényeket beszerezni. Ezt 
még nem hagyta jóvá a közreműködő szervezet, de azon dolgoznak, hogy ez ne így 
legyen, kell hozzá önerő, maga fogja a társulás lebonyolítani és beszerezni. 
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés elfogadását 
szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 3 fő döntéshozatalban való részvételével – 3 igen, 0 
nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 
 
 

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
5/2015.(II.09.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy:  Sajó-Bódva Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 

KEOP-1.1.1/C/13-2013-0002 pályázattal kapcsolatos 
döntésekről 

 
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Sajó-Bódva Hulladékkezelési Önkormányzati 
Társulás   KEOP-1.1.1/C/13-2013-0002 pályázattal kapcsolatos 
döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 
1. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a    

KEOP-1.1.1/C/13-2013-0002 pályázat megvalósítását 
támogatja. A KEOP-1.1.1/C/13 pályázati konstrukció 
részeként kiadott Megvalósíthatósági Tanulmány (a 
továbbiakban: MT) sablon kötelező mellékletek 9. 
Mellékletek 24. pontja alapján ezúton igazolja, hogy a 
Társulás által az üzemeltetési koncepció alátámasztásához 
nyújtott, és az MT-ben feltüntetett adatok, információk a 
valóságnak megfelelnek, továbbá az MT-ben bemutatott 
üzemeltetési koncepciót ismeri és elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
 
2. Az Önkormányzat jelen határozatáról 2 példány hiteles 

másolatot küld a Társulási Tanács Munkaszervezetének.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
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7./Napirendi pont tárgyalása  
 
Tájékoztató a 2015. évi START közmunkaprogram pályázatról 
Előadó: polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Polgármester ismerteti az előterjesztés lényegét, mely szerint a 2015. évi start 
közmunkaprogramban 15 fő foglalkoztatására lesz lehetőség egész évben, és 5 
hektáros önkormányzati területet fognak megművelni. Ennek a programnak ez a 
mezőgazdasági része. 
 
Ezt követően – mivel kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés elfogadását 
szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 3 fő döntéshozatalban való részvételével – 3 igen, 0 
nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 
 
 

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
6/2015.(II.09.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Tájékoztató a 2015. évi START 

közmunkaprogram pályázatról 
 
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a tájékoztató a 2015. évi START 
közmunkaprogram pályázatról szóló előterjesztést, és 
az alábbi döntést hozta: 
 

1. Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a 
továbbiakban: Képviselő-testület) megismerte az 
Edelényi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségéhez 
benyújtott 2015. évi START közmunkaprogramra 
keretében mezőgazdasági program megvalósítására 
irányuló pályázatot. 

2. Képviselő-testület egyetért a program megvalósí-
tásával. 

3. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 
nyertes pályázat esetén a hatósági szerződés 
aláírására, és a pályázat megvalósítására. 

Határidő:  2016. február 28. 
Felelős:  polgármester 
Értesül: osztályok 
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8./Napirendi pont tárgyalása  
 
Háziorvos kijárásához fedezet biztosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 3 fő döntéshozatalban való részvételével – 3 igen, 0 
nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 
 

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
7/2015.(II.09.) H A T Á R O Z A T A 

 
 

Tárgy:  Háziorvos kijárásához fedezet biztosításáról  
 
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
háziorvos kijárásához fedezet biztosításáról szóló előterjesztést és az 
alábbi döntést hozza: 
 
1. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: 

Képviselő-testület) Dr. Gyurjács Dénes háziorvos Abod településen 
heti egy alkalommal történő rendelése megtartása érdekében – a 
lakosság egészségügyi alapellátásának biztosítása céljából – 
kötelezettséget vállal arra, hogy a háziorvos tényleges kijárásainak 
száma alapján útiköltségét a NAV által közzétett üzemanyagnorma, 
és havi üzemanyagár + 9 ft/km alapján havonta, utólag megtéríti a 
háziorvos részére. 

2. Képviselő-testület elrendeli a fedezet 2015. évi költségvetésben 
történő tervezését. 

Határidő: azonnal, illetve 2016. január 15. 
Felelős: polgármester, jegyző 
Értesül: háziorvos, osztályok 
 

 
9./Napirendi pont tárgyalása  
 
MTZ 50-es traktor értékesítéséről 
Előadó: polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Vártás József jegyző: Azt kell tudni, hogy a nyilvántartás szerint 2013. augusztus 5-én 
vásárolták meg a traktort 500 ezer forintért, ami már 0-ára le van írva. 
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Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 3 fő döntéshozatalban való részvételével – 3 igen, 0 
nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 
 

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
8/2015.(II.09.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: MTZ 50-es traktor értékesítéséről 
 
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta az MTZ 50-es traktor értékesítéséről szóló 
előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: 
 
1. Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) kinyilatkozza, 
hogy alkatrészként értékesíteni kívánja a 
tulajdonában álló üzemképtelen állapotban lévő 
MTZ 50-es típusú traktort. 

2. Ajánlati felhívás közzétételét rendeli el az 
Önkormányzat és a Hivatal előtt található 
hirdetőtáblán. A kifüggesztés időtartamát 15 
napban határozza meg. 

3. Felhatalmazza a polgármestert a legmagasabb 
egyösszegű ajánlatot adó ajánlattevővel történő 
szerződés megkötésére. 

Határidő:  2015. március 31. 
Felelős:  polgármester 
Értesül: osztályok, kérelmező 
 
 
 

10./Napirendi pont tárgyalása  
 
Polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 3 fő döntéshozatalban való részvételével – 3 igen, 0 
nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 
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ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
9/2015.(II.09.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy:  Polgármester szabadságolási ütemtervének a jóváhagyásáról 
 
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 

1. Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy 
Rescsánszki Bertalanné polgármester 2015. évben 39 munkanap 
szabadságra jogosult.  

 
2. Képviselő-testület a polgármester szabadságolási ütemtervét - a 

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a 
továbbiakban: Kttv.) 225/C. § (2) bekezdése alapján - a határozat 
mellékleteként jóváhagyja. 

 
Határidő: azonnal, illetve folyamatos 
Felelős:     polgármester, jegyző 
Értesül:    Jegyzői Titkárság 
 
 
 
 

Melléklet a 9/2015.(II.09.) határozathoz 
 

Polgármester szabadságolási ütemterve 
2015. év 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hónap Kivenni tervezett 
szabadságok száma 

(nap) 
Január 0 
Február 2 
Március 2 
Április 4 
Május 2 
Június 5 
Július 5 

Augusztus 3 
Szeptember 3 

Október 6 
November 3 
December 4 
Összesen: 39 
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11./Napirendi pont tárgyalása  
 
Medvéné Papp Szilvia termőföld haszonbérleti szerződés kötése iránti kérelméről 
Előadó: polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 3 fő döntéshozatalban való részvételével – 3 igen, 0 
nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 
 
 

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
10/2015.(II.09.) H A T Á R O Z A T A 

 
 

Tárgy: Medvéné Papp Szilvia termőföld haszonbérleti szerződés 
kötése iránti kérelméről 
 

Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Medvéné Papp Szilvia termőföld haszonbérleti szerződés kötése 
iránti kérelméről szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: 

 
1. Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) kinyilatkozza, hogy Medvéné 
Papp Szilvia 3780 Edelény, Madách Imre út 27. szám alatti 
lakossal termőföld haszonbérleti szerződést köt 2015. március 
1. napjától 2020. december 31. napjáig terjedő időszakra. 

2. A haszonbérbe adott ingatlanok: 
 

Település 
megnevezése 

   
Helyrajzi  

szám 

   
Haszonbérbe 
adott terület 

nagysága 

 Haszonbérbe 
adott 

terület 
Aranykorona 

értéke 

   
Művelési 

ága 

   
Természetbe

ni állapota 

   
Természetvé- 

delmi 
kategória 

Abod 0114/47 0,2203 2,45  szántó  szántó  
Abod 0114/48 0,2472 2,74  szántó  szántó  
Abod 0114/116 0,1769 1,24  szántó  szántó  

 
3. A haszonbérleti díj mértéke: 1250 forint / aranykorona/ év. 

 
4. Képviselő-testület a haszonbérleti szerződést – a határozat 

mellékleteként – j ó v á h a g y j a. 
 

5. Képviselő-testület elrendeli a haszonbérleti szerződés 
hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem 
benyújtását az illetékes jegyzőhöz a 474/2013.(XII.12.) Korm. 
rendeletben, és a 2013. évi CXXII. törvényben foglaltaknak 
megfelelően. 
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6. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
haszonbérleti szerződés aláírására, valamint arra, hogy a 
szerződés aláírását megelőzően név- szám, vagy más 
adatelírásból eredő hibákat a szerződésben módosítsa. 

7. Amennyiben a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 
2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről 
és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 56.§ (4) 
bekezdésben foglalt feltételek a haszonbérbevevő esetében 
nem állnak fenn, a haszonbérbe adott ingatlanokra vonatkozóan 
külön-külön kell a haszonbérleti szerződést megkötni. 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 
Értesül: osztályok, kérelmező 

 
 
 

Melléklet a 10/2015.(II.09.) határozathoz 

HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS 
természetes személlyel 

Amely létrejött egyrészről ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (címe: 3753 Abod, 
Magyar út 42., adószáma: 15548122-1-05) mint Haszonbérbeadó (a továbbiakban: 
Haszonbérbeadó) képviseli Rescsánszki Bertalanné polgármester, másrészről 
természetes személy 
neve: MEDVÉNÉ PAPP SZILVIA , szül. ideje: ………..., szül. helye: ……………, 
anyja leánykori neve: …………….., 
szig. száma: ……………….., adóazonosító jele/adószáma: ……………………., 
lakóhelye: ………………… 
, mint Haszonbérlő (a továbbiakban: Haszonbérlő, együtt: Szerződő Felek) között az 
alul írt napon az alábbi feltételek mellett. 

1. Szerződő Felek 
1.1. Haszonbérbeadó kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező ingatlan(ok)  

termőföld rendeltetésű(ek). 
1.2. Haszonbérbeadó kijelenti, hogy jelen szerződést pályázati eljárás nélkül nem 

előzte meg. 
1.3. Haszonbérbeadó igazolja, hogy alább felsorolt ingatlan(ok) az Önkormányzat 

üzleti vagyoni körébe tartoznak.  

 
Település 

megnevezé
se 

   
Helyrajzi 

szám 

   
Haszonbér

be adott 
terület 

nagysága 

 
Haszonbér

be adott 
terület 

Aranykoron
a értéke 

   
Művelés

i ága 

   
Természet

beni 
állapota 

   
Természet

vé- 
delmi 

kategória 

 Abod 0114/47 0,2203 2,45  szántó  szántó  
Abod 0114/48 0,2472 2,74  szántó  szántó  
 Abod 0114/116 0,1769 1,24  szántó  szántó  
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1.4. Haszonbérlő  
1.4.1. Haszonbérlő kijelenti, hogy  
 egyéni mezőgazdasági vállalkozó, vállalkozói ig. száma:  
 őstermelő, őstermelői ig. száma:   

családi gazdálkodó, családi gazdaság regisztrációs száma:  
2. A haszonbérleti jogviszonyra vonatkozó alapvető rendelkezések 

2.1. A haszonbérlet időtartama 
Haszonbérbeadó tulajdonosi jogosultsága alapján a Haszonbérlő részére 
ellenérték fejében 2015. március 1. napjától 2020. december 31. napjáig terjedő 
határozott időtartamra használatba adja az 1.3. pontban körülírt ingatlan(oka)t. 
Jelen szerződés ezen időtartam leteltével - amennyiben annak közös 
megegyezéssel történő meghosszabbítására nem kerül sor - megszűnik. 

2.2. A haszonbérlet díja 
A Szerződő Felek a haszonbérlet ellenértékét 1250 forint/aranykorona/évben 
határozzák meg, mely összeget a Haszonbérlő köteles minden év június 1. 
napjáig megfizetni a Haszonbérbeadó által kiadott számla ellenében. A jelen 
szerződés megkötésének az évét (azaz a tárgyévet) követő további években a 
Haszonbérbeadó a haszonbér mértékét a Központi Statisztikai Hivatal által 
közzétett, tárgyévet megelőző évre vonatkozó inflációs ráta mértékével 
egyoldalúan megemelheti. A Haszonbérbeadó a megemelt haszonbér mértékét - 
legkésőbb a számla megküldésével egyidejűleg - írásban közli a Haszonbérlővel. 
Haszonbérlő tudomással bír arról, hogy a hivatkozott rendelkezés alapján a 
Haszonbérbeadó a haszonbérleti díj összegének megváltozása miatt a szerződés 
módosítását kezdeményezheti, illetve jelen szerződést a hivatkozott jogszabályi 
rendelkezés szerint felmondhatja, amennyiben a haszonbérleti díj felülvizsgálat 
összegében a felek 30 napon belül nem tudnak megállapodni. 
Ha az előírt határidőre Haszonbérlő a díjfizetési kötelezettségét nem teljesíti, a 
Haszonbérbeadó írásban szólítja fel a Haszonbérlőt kötelezettségének 
teljesítésére. A díjfizetés késedelmes teljesítése esetén a Haszonbérlő a Polgári 
Törvénykönyvről szóló törvényben (a továbbiakban: Ptk.) rögzítettek szerinti 
kamattal növelt díjat köteles fizetni. 
A Haszonbérlő az adott évben esedékes haszonbér megfizetése előtt nem 
kezdhet a következő gazdasági év megalapozásához. Ennek megszegése esetén 
mezei leltár, vagy egyéb költség- és kártérítési/kártalanítási igénnyel a 
Haszonbérbeadóval szemben nem élhet. 
Szerződő Felek megállapodnak, hogy minden év szeptember 30. napjától október 
31. napjáig bezárólag a magyarországi termőföld- és haszonbérleti piac 
változásait figyelembe véve együttesen áttekinthetik a haszonbérleti díj 
mértékének helytállóságát, és annak szükség szerinti módosításáról legkésőbb 
november 30. napjáig közös megegyezéssel megállapodhatnak. 
Szerződő Felek kijelentik, hogy amennyiben jelen szerződés megkötését követően 
az Európai Unió területalapú támogatási rendszerében jelentős változás 
következik be, az a szerződésben meghatározott díjtétel felülvizsgálatát 
eredményezi. 
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2.3. Természetvédelmi céloknak megfelelő területfenntartás 
A Haszonbérlő köteles az 1.3. pontban megjelölt ingatlanokat a jó gazda 
gondosságával - művelési ágának, illetve természetbeni állapotának megfelelően - 
művelni és gondoskodni a termőképesség fenntartásáról. A Haszonbérlő kötelezi 
magát, hogy a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvényt (a továbbiakban: 
Tvt.) és annak végrehajtási rendeleteit, valamint a természetvédelmi oltalom alatt 
álló területre vonatkozó kezelési és hatósági előírásokat minden esetben 
maradéktalanul betartja. 
A Haszonbérlő az előre nem tervezhető természetvédelmi jogi és hatósági 
előírásokat, és az ezzel összefüggő gazdálkodási-használati korlátozásokat 
tudomásul veszi, és azokkal összefüggésben a Haszonbérbe adóval szemben 
igényt nem támaszt. Az ingatlanok használatával, hasznosításával összefüggő 
hatósági kötelezések a Haszonbérlőt terhelik, a hatósági engedélyek beszerzése 
és a felmerülő költségek viselése a Haszonbérlő kötelessége. Haszonbérlő a 
Haszonbérbe adó előzetes engedélye nélkül nem változtathatja meg a 
haszonbérelt földrészletnek az ingatlan-nyilvántartás szerinti művelési ágát, illetve 
a birtokba adáskor az 1.3. pontban rögzített természetbeni állapotát. 
Az 1.3. pontban megjelölt földrészletek természetvédelmi céloknak megfelelő 
területfenntartását szolgáló kezelési előírások jelen szerződés elválaszthatatlan 
részét képezik. 
A Haszonbérlő tudomásul veszi, hogy kizárólag olyan önkéntes vállalásokat tehet 
az 1.3. pontban megjelölt földrészleteket érintően - pl. mezőgazdasági 
támogatások igénylése során -, amelyek nincsenek ellentétben a birtoktestre 
meghatározott speciális természetvédelmi kezelési előírásokkal (amennyiben ilyen 
előírás van a területre). 
A Haszonbérlő tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés kezelési előírásainak 
betartása nem mentesíti a természetvédelmi hatósági engedélyek 
megszerzésének kötelezettsége alól. 
Természetvédelmi érdekből a Haszonbérbe adó a Haszonbérlő használati jogát 
korlátozhatja. A Haszonbérlő a használati jog korlátozása miatt kártalanítási 
igénnyel nem léphet fel a Haszonbérbe adóval szemben. Amennyiben azonban a 
fentiek miatt a gazdálkodás egy adott területen véglegesen (a gazdálkodási évre 
vonatkozóan) meghiúsul, a haszonbért a felek arányosan csökkentik. Teljesítési 
segédként bevont együttműködő partnerek esetén alkalmazandó kiegészítés: A 
Haszonbérlő a jogviszonyba a természetvédelmi céloknak megfelelő 
területfenntartás biztosítása érdekében teljesítési segédként bevont személyek 
magatartásáért, mint a sajátjáért felel. 

2.4. Alhaszonbérletbe adás tilalma 
A Haszonbérlő az ingatlan használatának jogát Medve Richárd  Edelény, Madách 
út 27. szám alatti lakosra átengedheti. 
2.5. Hulladék elszállításának kötelezettsége 
A Haszonbérlő köteles a gazdálkodás közben keletkezett hulladékot a területről 
elvinni, illetve a hulladékról szóló 2012. évi CLXXV. törvényben foglalt 
rendelkezéseket maradéktalanul betartani. 
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2.6. Épület, építmény létesítésének feltételei 
Amennyiben a gazdálkodási tevékenység ezt szükségessé teszi, az ingatlanokon 
a Haszonbérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával és a hatályos jogszabályok 
szerint szükséges hatósági engedéllyel épületek, építmények létesíthetők, 
valamint egyéb beruházások végezhetők, különös tekintettel a területhasználattal 
összefüggő jogszabályokra, településrendezési tervekre, valamint a helyi építési 
szabályzatra. Az épületek, építmények engedélyezésével, beruházásával 
kapcsolatos költségek a Haszonbérlőt terhelik. 
A felépítmények jogi helyzetére a Szerződő Felek külön, írásba foglalt 
megállapodása irányadó. 

2.7. Bejelentési kötelezettség 
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel 
összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról (a továbbiakban: 
Tftá.) szóló 2013. évi CCXII. törvény 95. § (1) bekezdése alapján, a haszonbérelt 
földrészlet fekvése szerint illetékes körzeti földhivatal felé történő - 30 napon belüli 
- földhasználati bejelentési kötelezettség a Haszonbérlőt terheli. 

2.8. A Haszonbérlő felelős a tűz-, munka- és balesetvédelmi szabályok, előírások 
megtartásáért és viseli azokat a károkat, amelyek e szabályok megsértésével 
vagy a kellő gondosság elmulasztásával keletkeznek. 

2.9. A Haszonbérlő hozzájárul ahhoz, hogy jelen szerződésben szereplő személyes 
adatait a Haszonbérbeadó nyilvántartásaiban rögzítse, tárolja és a számára előírt 
kimutatásokban, valamint a hatályos jogszabályok alapján történő adatszolgáltatás 
során felhasználja. 

2.10. A Szerződő Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy az Állami 
Számvevőszék, illetve más szervek is jogosultak ellenőrizni a rendelkezésükre 
bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását. 

2.11. A természet védelmének érdekeit sértő, a természeti értéket és a természeti 
területet – beleértve a védett természeti értéket és a védett természeti területet 
veszélyeztető vagy károsító, a védett természeti terület állapotát (állagát) és 
jellegét a természetvédelmi célokkal ellentétesen megváltoztató jogellenes 
cselekményekről Haszonbérlő köteles haladéktalanul szóban, valamint a 
cselekményről való tudomásszerzéstől számított 8 napon belül írásban 
tájékoztatni Haszonbérbeadót. 

2.12. A külön jogszabályban – így különösen a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, 
valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvényben - a vadkár, valamint a 
vadban okozott károk megelőzése érdekében a földhasználó számára előírt 
kötelezettségek teljesítése Haszonbérlőt terheli. 

2.13. Haszonbérlő köteles haladéktalanul szóban, valamint annak bekövetkeztétől 
számított 8 napon belül írásban tájékoztatni Haszonbérbeadót minden olyan 
körülményről, amelyik jelen szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítését 
akadályozza vagy lehetetlenné teszi. Ezen határidő elmulasztása esetén a 
Haszonbérlő a szerződésszegés tekintetében nem hivatkozhat a felróhatóság 
hiányára. 
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3. Birtokbaadás 
3.1. A Haszonbérbeadó jelen szerződés 1.3. pontjában megjelölt ingatlan(oka)t jelen 

szerződés hatálybalépésével egyidejűleg a Haszonbérlő birtokába adja, és a 
Haszonbérlő ezen időtartam alatt szedi az ingatlanok hasznait, viseli terheit. 

3.2. A birtokbaadás időpontjától viselendő terhekbe beleértendő az 1.3. pontban 
körülírt ingatlanokkal kapcsolatos minden köztartozás (pl. adók, adók módjára 
behajtandó köztartozások). A haszonbérlet ideje alatt szerzett, a bérleménnyel 
kapcsolatos, alanyi jogon képződő vagyoni jellegű jog(ok) a haszonbérleti 
szerződés megszűntével terítésmentesen átszáll(nak) a Haszonbérbeadóra. A 
Haszonbérbeadó a szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén 
jogosult - mint a vagyoni jellegű jog tulajdonosa - a vagyoni jellegű jog 
változásának átvezetését egyoldalúan is kezdeményezni. 

3.3. Jelen Szerződés megszűnése esetén a haszonbérelt földrészleteket olyan 
állapotban - különös tekintettel a gyommentességre - kell átadni a 
Haszonbérbeadónak, hogy azokon a rendeltetésszerű gazdálkodás azonnal 
folytatható legyen. 

4. Szerződés módosítása 
4.1. Amennyiben a szerződés időtartama alatt olyan jogszabályi rendelkezések 

lépnek hatályba, amelyek a Szerződő Felek által vállalt kötelezettségek teljesítését 
jelentős mértékben megnehezítik, akkor bármelyik fél kezdeményezheti a 
szerződés módosítását. 

4.2. Jelen szerződés meghosszabbításához a Haszonbérbeadó abban az esetben 
járul hozzá, ha a szerződés időtartama alatt a Haszonbérlő semmilyen 
szerződésszegést nem követett el, valamint mintaszerűen gazdálkodott, és 
hozzájárul a szerződés feltételeinek szükség szerinti módosításához. A 
Haszonbérbeadó jelen kikötéssel semmilyen előzetes kötelezettséget nem vállal a 
szerződés meghosszabbítására. 

5. Szerződés felmondása, megszűnése 
5.1. Azonnali hatályú (rendkívüli) felmondási jog illeti meg a Haszonbérbeadót a 
2.3-2.5. pontban rögzített haszonbérlői kötelezettségek megszegése esetén, 
valamint amennyiben: 
a) a Haszonbérlő a természeti értékeket károsító tevékenységet végez, ezen értve 
- a Felek által súlyos szerződésszegésnek tekintett - a mellékletben szereplő 
kezelési előírások be nem tartását, továbbá amennyiben a Haszonbérlővel 
szemben jogerősen természetvédelmi bírságot szabnak ki, vagy természetvédelmi 
szabálysértési eljárásban, vagy természetkárosítás miatt indult büntetőeljárásban 
jogerősen megállapítják a Haszonbérlő felelősségét; 
b) a Haszonbérlő a haszonbérleti jogviszony létrehozását megelőzően, azzal 
összefüggésben, vagy a haszonbérleti jogviszony fennállása alatt bármikor valótlan 
nyilatkozatot tesz; 
c) a Haszonbérlővel szemben a szerződés megkötését követően csőd- vagy 
felszámolási eljárás indul, illetve végelszámolás, vagy önkormányzati 
adósságrendezési eljárás alá kerül, továbbá amennyiben a Haszonbérlő 
tevékenységét felfüggesztette, vagy tevékenységét felfüggesztették, illetőleg állami 
vagyon hasznosítására irányuló korábbi - három évnél nem régebben lezárult - 
eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták; 



50 
 

d) írásbeli figyelmeztetés ellenére is károsítja a haszonbérelt, vagy bármely más, 
igazgatósági vagyonkezelésben álló ingatlant, vagy súlyosan veszélyezteti annak 
épségét; 
e) írásbeli figyelmeztetés ellenére sem műveli meg a haszonbérelt földrészletet, 
vagy általában olyan gazdálkodást folytat, amely súlyosan veszélyezteti a 
földrészlet termőképességét, az állatállományt vagy a felszerelést, illetve a jelen 
szerződés tárgyát képező ingatlanokat rendeltetés-, illetve szerződésellenesen 
használja; 
f) a haszonbérleti díjat és az esetleges késedelmi kamatot, vagy a közterheket a 
lejárat után közölt felszólítás ellenére a kitűzött megfelelő határidőben sem fizeti 
meg; 
g) az ingatlan használatát másnak átengedte, vagy a Haszonbérbe adó 
hozzájárulása nélkül, vagy attól eltérően az ingatlanokon a rendes gazdálkodás 
körét meghaladóan végzett beruházást vagy az ingatlan művelési ágát 
megváltoztatta; 
h) a természetvédelmi jogszabályok vagy a természetvédelmi hatóság előírásaitól 
eltérő, illetőleg a természeti terület állagát vagy állapotát kedvezőtlenül befolyásoló 
tevékenységet folytat, továbbá ha a természeti értékek fennmaradását bármely 
módon veszélyezteti; 
i) a területen géntechnológiával módosított növényt termeszt; 
j) a szakszerű gazdálkodással a területen felhagy; 
k) az ellenőrzést ismételten akadályozza; vagy 
l) olyan - a Haszonbérbe adó vagyonkezelésében lévő - ingatlant is használ 
legeltetés, vagy más - számára meg nem engedett - célra, amely nem képezi jelen 
szerződés 1.3. pontban megjelölt tárgyát, és amelynek használatára egyéb 
jogcímen sem jogosult.  

5.2. A természetes személy Haszonbérlő a haszonbérleti szerződést azonnali 
hatállyal akkor is felmondhatja, ha egészségi állapota olyan mértékben romlik 
meg, vagy családi és életkörülményeiben olyan tartós változás áll be, amely a 
jelen haszonbérleti szerződésből eredő kötelezettségei teljesítését akadályozza. 

6. Szerződést módosító jogszabályi feltétel 
A Szerződő Felek rögzítik, hogy módosító feltétel alatt mindketten azt értik, hogy a 
jelen szerződés tartalmával ellentétes jogszabályi rendelkezés a jogszabály 
hatálybalépésével egyidejűleg automatikusan jelen szerződés tartalmává válik és a 
szerződés jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő soron kívüli módosítását 
eredményezi. Ugyanilyen soron kívüli módosulást eredményez, ha a jelen 
szerződésben hivatkozott bármely jogszabály helyett új jogszabály lép hatályba az 
adott szerződési elem vonatkozásában. Ilyen esetben a hatályba lépett új jogszabály 
címét, számát és a konkrét jogszabályi helyet is meg kell jelölni a szerződés 
módosítása során. 

7. Ellenőrzés 
A Haszonbérbeadó jogosult a szerződésszerű használatot személyesen, illetve más 
képviselője útján, a Haszonbérlő jogszerű tevékenységének szükségtelen zavarása 
nélkül bármikor ellenőrizni, melyről a Haszonbérlőt tájékoztatja.  
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8. Rezsiköltség 
Az 1.3. pontban körülírt ingatlanok használatával, birtoklásával összefüggő 
mindennemű költség jelen szerződés időtartama alatt a Haszonbérlőt terheli. 

9. Kártérítés, költségviselés 
9.1. Szerződő Felek kikötik, hogy amennyiben a rögzített természetbeni állapothoz 

képest romlik az ingatlanok állapota, vagy azokat más környezeti, vagy természeti 
károsodás éri, és ez a Haszonbérlőnek, illetve megbízottjának, alkalmazottjának 
képviselőjének, tagjának szerződésszegő, vagy más jogellenes magatartása 
következtében állott be, úgy a Haszonbérlő köteles a Haszonbérbeadónak az 
ebből eredő károkat a Ptk. szabályai szerint megtéríteni. 

9.2. A Haszonbérlő a Ptk. szerint felel azért az egyéb - szerződésszegéssel okozott - 
kárért is, amely a saját, illetve megbízottjának, alkalmazottjának, képviselőjének, 
tagjának magatartása következtében állott be, illetve felelős azon személy 
magatartásáért, akit kötelezettsége teljesítéséhez, illetve joga gyakorlásához vesz 
igénybe. 

9.3. A Haszonbérlő előzetesen és visszavonhatatlanul teljes egészében lemond 
mindennemű kártalanítási igényéről, amely esetlegesen védett állatfaj egyede által 
- a jelen szerződés tárgyát képező ingatlanokban, az azon található terményben - 
okozott kártétel miatt keletkezne Tvt. 74. § (4) bekezdése alapján. 

9.4. A Haszonbérlő tudomásul veszi, hogy kártalanítási igényt nem keletkeztet: 
védett természeti területen a természeti kár [Tvt. 37. § (3) bekezdésében 
meghatározott tevékenységgel okozott kár] megelőzése és megakadályozása 
érdekében jogszerűen előírt korlátozás vagy tilalom. 

9.5. A Haszonbérlő tudomásul veszi, hogy a Haszonbérbeadó előzetes írásbeli 
hozzájárulása (2.6. pont) nélkül megvalósult építkezés, értéknövelő beruházás 
esetén annak értékét a Haszonbérbeadó a Haszonbérlő részére a szerződés 
megszűnésekor nem téríti meg. Ezekben az esetekben a Szerződő Felek a 
jogalap nélküli gazdagodás szabályainak érvényesülését kizárják. 

9.6. A szerződés megszűnésekor a Haszonbérlő elviheti az általa létesített, 
állagsérelem nélkül eltávolítható berendezési és felszerelési tárgyakat, valamint - 
Szerződő Felek eltérő megállapodásának hiányában (2.6. pont) - követelheti a 
Haszonbérbeadó írásbeli hozzájárulásával létesített és el nem vihető 
berendezéseknek, az általa telepített növényzetnek, valamint a talaj minőségének 
javítását eredményező ráfordításainak a szerződés megszűnésekor megállapított 
értékét. A szerződés megszűnésekor a Haszonbérlő - a Haszonbérbeadóval kötött 
eltérő megállapodás hiányában - az általa létesített ideiglenes jellegű építményt a 
saját költségén, kártalanítás nélkül köteles lebontani, illetve eltávolítani. E 
kötelezettség nem teljesítése esetén a bontási, illetve eltávolítási munkálatokat a 
Haszonbérbeadó a Haszonbérlő költségére elvégeztetheti. Ennek megszegése 
esetén a Haszonbérlő a mezei leltárhoz kötődően semmilyen jogcímen nem 
támaszthat követelést a Haszonbérbeadóval szemben. 

10. Egyebek 
10.1. A Szerződő Felek jelen szerződés teljesítésében együttműködnek. A szerződés 

teljesítését érintő minden lényeges kérdésről a felek egymást haladéktalanul 
értesítik. 

10.2. A Szerződő Felek az egymásnak küldött tértivevényes küldemények 
kézbesítése tekintetében megállapodnak abban, hogy amennyiben a címzett a 
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küldeményt nem veszi át, vagy az átvételét megtagadja, a sikertelen kézbesítés 
napjától számított ötödik napon kell az adott iratot kézbesítettnek tekinteni. 

10.3. A Haszonbérlő (képviselője) hozzájárul ahhoz, hogy a jelen okiratba foglalt 
személyes adatait a jelen szerződés és a hozzá kapcsolódó iratok tartalmazzák, 
hozzájárul továbbá, hogy személyes adatait a Haszonbérbeadó szerződései 
nyilvántartása, a szerződési feltételek és pénzügyi teljesítések követése, 
ellenőrzése érdekében kezelje. 

10.4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Szerződő Felek a Ptk., a 
mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény, a Tvt., 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a mező- és 
erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő 
egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény, 
valamint az önkormányzat vagyonrendeletében foglalt rendelkezéseit tekintik 
irányadónak. 

10.5. Jelen szerződésből eredő jogviták esetére a Szerződő Felek kikötik a 
Kazincbarcikai Járásbíróság, illetve pertárgy értékétől függően a Miskolci 
Törvényszék kizárólagos illetékességét. 
10.6. Haszonbérbeadó tájékoztatja a Haszonbérlőt, hogy védett természeti 
területen az illetékes természetvédelmi felügyelőség (Észak-magyarországi KTVF 
(Miskolc) Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, címe: 3530 
Miskolc, Mindszent tér 4.) előzetes engedélye szükséges a Tvt. 38.§ (1) 
bekezdése alapján különösen:  

a) a gyep feltöréséhez, felújításához, felülvetéséhez, öntözéséhez, 
legeltetéshez, kaszáláshoz; 

b) a terület helyreállításához, jellegének, használatának megváltoztatásához; 
c) termőföldnek nem minősülő földterület rendeltetésének, termőföld művelési 

ágának a megváltoztatásához; 
d) nád és más vízi növényzet égetéséhez, irtásához, aratásához, gyep- és 

parlagterület, tarló és szalma égetéséhez, valamint - a kijelölt és kiépített 
tűzrakó hely kivételével - erdőterületen tűz gyújtásához; 

e) növényvédő szerek, bioregulátorok és egyéb irtószerek, valamint a talaj 
termékenységét befolyásoló vegyi anyagok felhasználásához; 

f) járművel történő közlekedéshez, az arra kijelölt utak, az engedélyezett 
tevékenységek végzéséhez szükséges munkagépek, valamint a 
feladatukat ellátó - külön jogszabályokban erre feljogosított - személyek 
járművei kivételével. 

Fenti hatósági engedélyek beszerzése a Haszonbérlő kötelezettsége. 
10.7. Haszonbérbeadó írásos megkeresésére Haszonbérlő köteles a használattal 

összefüggő adatokat – ideértve az egyszerűsített területalapú támogatások és a 
vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági 
és Környezeti Állapot”, illetve a „Helyes Gazdálkodási Gyakorlat” 
feltételrendszerének meghatározásáról szóló 4/2004. (I. 13.) FVM rendelet 2. § 
(6) bekezdése szerinti gazdálkodási naplót is – a Haszonbérbeadó 
rendelkezésére bocsátani, illetve az azokba való betekintést biztosítani. 
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10.8. A jelen szerződés tárgyát képező földrészletekre vonatkozó speciális 

természetvédelmi előírásokat felek nem rögzítenek, azok tekintetében a hatályos 
jogszabályok az irányadóak. 

10.09. Haszonbérlő kijelenti, hogy a 2013. évi CXXII. törvény 42. § (1) bekezdésének 
megfelelően vállalja, hogy a földhasználati szerződés fennállása alatt megfelel a 
Földforgalmi tv. 40. § (1)-(4) bekezdésében, valamint a 41. §-ban foglalt 
feltételeknek, a föld használatát másnak nem engedi át, azt maga használja, és 
ennek során eleget tesz a földhasznosítási kötelezettségének. 

10.10. A 2013. évi CCXII. törvény 13. § (1) bekezdésének megfelelően a 
haszonbérlő adatait jelen pontban is rögzítik: 

• természetes személy szerződő fél neve: 

• személyi azonosítója: 

• a személyi azonosítóval nem rendelkező személy esetében a Fétv 2/A. §-ban 
meghatározott belső egyedi azonosító száma, feltéve, ha arról tájékoztatást 
kapott: 

• állampolgársága: 

• lakcíme: 

• ha a haszonbérlő tagja a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és 
Vidékfejlesztési Kamarának akkor tagsági azonosító száma: 

10.11. Szerződő felek a Fétv 48. §-ára is figyelemmel rögzítik, hogy haszonbérlő 
előhaszonbérletre nem jogosult. 

10.12. Haszonbérlő a Fétv 5. §-a kapcsán kijelenti, hogy természetes személy, és 
földművesnek minősül. 

10.13. Haszonbérlő kijelenti, hogy a Fétv. 114. §-ának megfelelően: 

• a szerződés tárgyát képező föld haszonbérbe vételével a már birtokában lévő 
föld területnagysága nem haladja meg a Földforgalmi törvény szerinti 
birtokmaximumot, valamint 

• elfogadja, és tudomásul veszi, hogy ha utólagos ellenőrzés során jogerősen 
megállapításra kerül az Fétv. 114. § (1) a) pont szerinti nyilatkozatának 
valótlansága, úgy az 

• a büntető törvénykönyv szerinti büntetőjogi felelősségre vonását, és 

• a haszonbérleti szerződés tárgyát képező föld használata után a jogsértő 
állapot fennállásának időtartama alatt, a jogsértéssel érintett földterület után a 
részére folyósított költségvetési vagy európai uniós támogatásnak megfelelő 
összegű pénzösszeg visszafizetését vonja maga után. 
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10.14. Jelen szerződést a Szerződő Felek elolvasás és megértés után, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. 

10.15. Jelen szerződés a felek általi aláírás napján lép hatályba. 
 

Abod, 2015. ………. hó ……… nap 
 

Haszonbérbeadó képviseletében 
Rescsánszki Bertalanné 

polgármester 

 Haszonbérlő 
 

 
 
 
Abod, 2015. február .... 
 

 
Rescsánszki Bertalanné 

polgármester 
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12./Napirendi pont tárgyalása  
 
Ulbrik László földcsere iránti kérelméről 
Előadó: polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. Jelzi, hogy nincs teljesen tisztában azzal, 
hogy melyik földterület hol van. 
 
Zsemkó János alpolgármester véleménye szerint olyan földcserét kellene bevállalni, 
ami kölcsönös előnyökön alapul. A felajánlott csereföld nem egy blokkban van. Abban 
benne lenne, hogy a 0121/58-as hrsz-ú, vagy a 84-es – még ha be is nőtte a gaz – 
hogy a mellette lévőt kapja, nagyobb darab lenne ugyanabban a hrsz-be,  így volna 
érdemes cserélni. Az volna célszerű, ha abban a számba kapna az önkormányzattól 
földet, ami a szomszédja. A 014/26 és a 014/58 hrsz-ú az nem egymás mellett van. 
 
Vártás József jegyző: A 121/58 hrsz-ú mellett az önkormányzatnak van egy területe, 
de 0,3 hektárnál elkészítenek egy értékbecslést és megcsinálnak egy csereszerződést, 
ami pénzbe kerül és ő fogja majd azt mondani, hogy neki nem éri meg. 
 
Zsemkó János alpolgármester:Egy blokkban legalább 1 ha-nak kell lenni, hogy a 
támogatást megigényelje rá.  Az önkormányzat is igényelheti rá a támogatást. Végül is 
le kell ellenőrizni, hogy mi az önkormányzaté. Szóba jöhet a csere, de körbe kell járni. 
 
Polgármester egyetért azzal, hogy szükséges a területeket egyeztetni. 
Ezt követően szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot - 3 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 0 
igen, 3 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elvetette. 
 
 
13./Napirendi pont tárgyalása  
 
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi belső ellenőrzési  munkatervének 
jóváhagyásáról 
Előadó: polgármester 

 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Polgármester – mivel az előterjesztéshez kérdés, vélemény nem volt – a határozati 
javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 3 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 3 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő  
határozatot: 
 
 
 
 
 



56 
 

 
 

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
11/2015.(II.09.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Edelény Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi belső 

ellenőrzési munkatervének jóváhagyásáról 
 
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi belső 
ellenőrzési munkatervének jóváhagyásáról szóló előterjesztést 
és az alábbi döntést hozta: 
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzatra, és a külön megállapodások alapján az 
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője által ellátandó 
belső ellenőrzési feladatokra vonatkozó 2015. évi belső 
ellenőrzési tervet a határozat mellékleteként    e l f o g a d j a. 
Határidő: azonnal, illetve 2015. december 31. 
Felelős: jegyző 
Értesül:  Titkárság, intézmények 
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EDELÉNYI KÖZÖS 
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

  
 
 

2015. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI 
TERVE 

 
 
     Készítette:  
 
 
              Pachmanné Tóth Anita 
                                    belső ellenőrzési vezető  
 
Záradék: 
 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 161/2014.(XII.17.) határozatával, 
a belső ellenőrzési tervet jóváhagyta. 
 
Edelény, 2014. december 17.      

Vártás József 
jegyző 
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A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 
119. § (5) bekezdése szerint a helyi önkormányzatra vonatkozó éves belső 
ellenőrzési tervet a Képviselő-testület előző év december 31-ig hagyja jóvá. Az új 
Ötv. 119. § (4) bekezdése előírja, hogy a jegyző köteles gondoskodni a belső 
ellenőrzés működtetéséről, továbbá, hogy a helyi önkormányzat belső ellenőrzése 
keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.  
A 2015. évi belső ellenőrzési terv készítésekor az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 
ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet előírásait kell alkalmazni. 
A 2015. évi ellenőrzések tervezésére a belső ellenőrzési vezető kockázatelemzése 
és a jegyző írásos véleménye figyelembevételével a stratégiai célkitűzéseknek került 
sor.  
A belső ellenőrzési stratégia célja, hogy segítse az önkormányzati célok elérését, 
továbbá, hogy elősegítse az intézményi gazdálkodás hatékonyságát, 
eredményességét és gazdaságosságát az alaptevékenységként meghatározott 
feladat ellátási követelmények megfelelő teljesítése mellett és, hogy megfelelő 
áttekintést biztosítson az intézmények gazdálkodásának helyzetéről, színvonaláról. 
A belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság 
megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, 
hogy megvalósuljanak a következő célok: 
- a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, 

gazdaságosan, hatékonyan, eredményesen hajtsák végre, 
- az elszámolási kötelezettségeket teljesítsék, és 
- megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és nem rendeltetésszerű 

használattól. 
 

A költségvetési szerv vezetője felelős a belső kontrollrendszer, vagyis a – szervezet 
minden szintjén érvényesülő – megfelelő 
- kontrollkörnyezet, 
- kockázatkezelési rendszer, 
- kontrolltevékenységek, 
- információs és kommunikációs rendszer, és 
- nyomon követési rendszer (monitoring) 
- kialakításáért, működtetéséért és fejlesztéséért.  

 
Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi belső ellenőrzési feladatainak 
tervezésénél a következő prioritások kerültek meghatározásra:   
- korábbi belső ellenőrzések által feltárt hiányosságok megszüntetése, az 

intézkedési tervek végrehajtásának utóellenőrzése, a javaslatok 
hasznosulásának kontrollja, 

- a 2014. évi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzatok megalakulásának 
következtében a gazdálkodással kapcsolatos feladatok szabályszerűségének 
biztosítása, a pénzügyi-számviteli szabályzatok meglétének, aktualizálásának 
ellenőrzése, 

- a korábbi ellenőrzési tapasztalatok alapján a kötelezettségvállalás kezelésének 
rendje, a pénz- és értékkezelés szabályszerűsége. 

Az azonosított kockázati tényezők alapján elvégzett kockázatelemzés során a 
magas, illetve közepes kockázatú folyamatok kerültek a 2015. évi ellenőrzési tervbe. 
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2015. évi ellenőrzési terv 
 

1. számú ellenőrzés 
 

Az ellenőrzés tárgya, címe: Élelmezési feladatellátás és térítési díj beszedés  

Az ellenőrzés célja: 

A konyha gazdaságos, hatékony és szabályszerű 
működtetése 
Az élelmezési nyersanyag felhasználás 
szabályszerűségének biztosítása 
Az élelmiszerek készletgazdálkodásának szabályszerű 
biztosítása 
A térítési díjak szabályszerű megállapításának és 
beszedésének biztosítása 

Az ellenőrzött szerv, 
szervezeti egység: 

Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád 
Múzeum, mint Edelény Város Önkormányzat önállóan 
működő és gazdálkodó költségvetési szerve 

Az ellenőrizendő időszak: 2014. év 

Az ellenőrzés típusa: Rendszerellenőrzés 

Az ellenőrzés módszerei: A szabályzatok, dokumentumok, nyilvántartások 
szúrópróbaszerű vizsgálata  

Azonosított kockázati 
tényezők: Kockázatelemzés 2014/7. 

Az ellenőrzés ütemezése: 2015. I. negyedév (áthúzódó) 
Szükséges ellenőrzési 
kapacitás: 20 revizori munkanap  

 
2. számú ellenőrzés 
 

Az ellenőrzés tárgya, címe: Élelmezési feladatellátás és térítési díj beszedés  

Az ellenőrzés célja: 

A konyha gazdaságos, hatékony és szabályszerű 
működtetése 
Az élelmezési nyersanyag felhasználás 
szabályszerűségének biztosítása 
Az élelmiszerek készletgazdálkodásának szabályszerű 
biztosítása 
A térítési díjak szabályszerű megállapításának és 
beszedésének biztosítása 

Az ellenőrzött szerv, 
szervezeti egység: 

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde, mint Edelény 
Város Önkormányzat önállóan működő költségvetési 
szerve 

Az ellenőrizendő időszak: 2014. év 

Az ellenőrzés típusa: Rendszerellenőrzés 

Az ellenőrzés módszerei: A szabályzatok, dokumentumok, nyilvántartások 
szúrópróbaszerű vizsgálata  

Azonosított kockázati 
tényezők: Kockázatelemzés 2014/6. 
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Az ellenőrzés ütemezése: 2015. I. negyedév (áthúzódó) 
Szükséges ellenőrzési 
kapacitás: 20 revizori munkanap  

 
3. számú ellenőrzés 
 

Az ellenőrzés tárgya, címe: 
A kötelező gazdálkodási szabályzatok meglétének 
tárgyában lefolytatott 8/2013. számú ellenőrzés 
utóellenőrzése 

Az ellenőrzés célja: 
A korábbi ellenőrzés javaslataira készített intézkedési 
tervben foglaltak megvalósultak-e, a hiányosságok 
megszüntetésre kerültek-e 

Az ellenőrzött szerv, 
szervezeti egység: 

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal, mint Edelény 
Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerve 

Az ellenőrizendő időszak: 2014. év 

Az ellenőrzés típusa: Utóellenőrzés 

Az ellenőrzés módszerei: Szabályzatok tételes ellenőrzése 
Azonosított kockázati 
tényezők: Kockázatelemzés 2015/1. 

Az ellenőrzés ütemezése:   2015. I. negyedév  
Szükséges ellenőrzési 
kapacitás: 5 revizori munkanap  

 
4. számú ellenőrzés 
 

Az ellenőrzés tárgya, címe: A házipénztár-kezelés tárgyában lefolytatott 1/2014. 
számú ellenőrzés utóellenőrzése  

Az ellenőrzés célja: 
A korábbi ellenőrzés javaslataira készített intézkedési 
tervben foglaltak megvalósultak-e, a hiányosságok 
megszüntetésre kerültek-e 

Az ellenőrzött szerv, 
szervezeti egység: Abod Község Önkormányzata 

Az ellenőrizendő időszak: 2014. év 

Az ellenőrzés típusa: Utóellenőrzés 

Az ellenőrzés módszerei: A bizonylatok, dokumentumok, nyilvántartások 
szúrópróbaszerű, szükség esetén tételes vizsgálata  

Azonosított kockázati 
tényezők: Kockázatelemzés 2015/9. 

Az ellenőrzés ütemezése: 2015. II. negyedév 
Szükséges ellenőrzési 
kapacitás: 5 revizori munkanap  
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5. számú ellenőrzés 
 

Az ellenőrzés tárgya, címe: 
A házipénztár-kezelés és a kötelezettségvállalások 
kezelése tárgyában lefolytatott 3/2013. számú 
ellenőrzés utóellenőrzése  

Az ellenőrzés célja: 
A korábbi ellenőrzés javaslataira készített intézkedési 
tervben foglaltak megvalósultak-e, a hiányosságok 
megszüntetésre kerültek-e 

Az ellenőrzött szerv, szervezeti 
egység: 

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal, mint Edelény 
Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerve 

Az ellenőrizendő időszak: 2014. év 

Az ellenőrzés típusa: Utóellenőrzés 

Az ellenőrzés módszerei: A bizonylatok, dokumentumok, nyilvántartások 
szúrópróbaszerű, szükség esetén tételes vizsgálata  

Azonosított kockázati tényezők: Kockázatelemzés 2015/1. 
Az ellenőrzés ütemezése: 2015. II. negyedév 
Szükséges ellenőrzési 
kapacitás: 5 revizori munkanap  

 
6. számú ellenőrzés 
 

Az ellenőrzés tárgya, címe: 
A pénzkezelés és a kötelezettségvállalások 
kezelésének tárgyában lefolytatott 1/2014. számú 
ellenőrzés utóellenőrzése  

Az ellenőrzés célja: 
A korábbi ellenőrzés javaslataira készített intézkedési 
tervben foglaltak megvalósultak-e, a hiányosságok 
megszüntetésre kerültek-e 

Az ellenőrzött szerv, 
szervezeti egység: Edelényi Kistérség Többcélú Társulása 

Az ellenőrizendő időszak: 2014. év 

Az ellenőrzés típusa: Utóellenőrzés 

Az ellenőrzés módszerei: A bizonylatok, dokumentumok, nyilvántartások 
szúrópróbaszerű, szükség esetén tételes vizsgálata  

Azonosított kockázati 
tényezők: Kockázatelemzés 2015/14. 

Az ellenőrzés ütemezése: 2015. III. negyedév 
Szükséges ellenőrzési 
kapacitás: 5 revizori munkanap  
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7. számú ellenőrzés 
 

Az ellenőrzés tárgya, címe: A szabályozottság ellenőrzése  

Az ellenőrzés célja: 
A szabályszerű gazdálkodás biztosítása a jogszabályi 
előírásoknak  
megfelelő szabályzatok útján 

Az ellenőrzött szerv, 
szervezeti egység: Edelényi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 

Az ellenőrizendő időszak: 2014. év 

Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi ellenőrzés 

Az ellenőrzés módszerei: A szabályzatok elemzése, értékelése  

Azonosított kockázati 
tényezők: Kockázatelemzés 2015/5. 

Az ellenőrzés ütemezése: 2015. III. negyedév 
Szükséges ellenőrzési 
kapacitás: 5 revizori munkanap  

 
8. számú ellenőrzés 
 

Az ellenőrzés tárgya, címe: A szabályozottság ellenőrzése  

Az ellenőrzés célja: 
A szabályszerű gazdálkodás biztosítása a jogszabályi 
előírásoknak  
megfelelő szabályzatok útján 

Az ellenőrzött szerv, 
szervezeti egység: Edelényi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 

Az ellenőrizendő időszak: 2014. év 

Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi ellenőrzés 

Az ellenőrzés módszerei: A szabályzatok elemzése, értékelése  

Azonosított kockázati 
tényezők: Kockázatelemzés 2015/4. 

Az ellenőrzés ütemezése: 2015. III. negyedév 
Szükséges ellenőrzési 
kapacitás: 5 revizori munkanap  
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9. számú ellenőrzés 
 

Az ellenőrzés tárgya, címe: A 2013. évi közfoglalkoztatás tárgyában lefolytatott 
5/2014. számú ellenőrzés utóellenőrzése  

Az ellenőrzés célja: 
A korábbi ellenőrzés javaslataira készített intézkedési 
tervben foglaltak megvalósultak-e, a hiányosságok 
megszüntetésre kerültek-e 

Az ellenőrzött szerv, 
szervezeti egység: Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 

Az ellenőrizendő időszak: 2014. év 

Az ellenőrzés típusa: Utóellenőrzés 

Az ellenőrzés módszerei: A bizonylatok, dokumentumok, elszámolások tételes 
vizsgálata  

Azonosított kockázati 
tényezők: Kockázatelemzés 2015/3. 

Az ellenőrzés ütemezése: 2015. IV. negyedév 
Szükséges ellenőrzési 
kapacitás: 5 revizori munkanap  

 
10. számú ellenőrzés 
 

Az ellenőrzés tárgya, címe: A szabályozottság és a bizonylati rend kialakítása  

Az ellenőrzés célja: 
A szabályszerű gazdálkodás biztosítása a jogszabályi 
előírásoknak megfelelő bizonylatok és bizonylati rend 
kialakítása útján 

Az ellenőrzött szerv, 
szervezeti egység: Abodi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Az ellenőrizendő időszak: 2014. év 

Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi ellenőrzés 

Az ellenőrzés módszerei: A szabályzatok elemzése, értékelése, a bizonylatok 
szúrópróbaszerű vizsgálata  

Azonosított kockázati 
tényezők: Kockázatelemzés 2015/10. 

Az ellenőrzés ütemezése: 2015. IV. negyedév 
Szükséges ellenőrzési 
kapacitás: 5 revizori munkanap  

 
Mellékletek: 

1. Kockázatelemzés 
2. 2015. évi munkaterv a munkerőkapacitás meghatározásához 
3. Képzési terv 
4. Létszám és erőforrás 
5. Ellenőrzések 
6. Tevékenységek
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Létszám és erőforrás

terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 
összesen (I.+II.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,0 0,0 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

I. Összesen (1-11)
50,0 50,0

1 Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
20,0 20,0

2 Edelény Város Önkormányzata
0,0 0,0

3 Abod Község Önkormányzata
5,0 5,0

4 Szakácsi Község Önkormányzata
0,0 0,0

5 Edelényi Kistérség Többcélú Társulása
5,0 5,0

6 Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató 
és Intézményt Működtető 0,0 0,0

7 Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
5,0 5,0

8 Edelényi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat
5,0 5,0

9 Edelényi Lengyel Nemzetiségi 
Önkormányzat 5,0 5,0

10 Abodi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
5,0 5,0

11 Szakácsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
0,0 0,0

II. Irányított szervek összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 20,0 20,0

2. Művelődési Központ, Könyvtár és 
Szekrényessy Árpád Múzeum 20,0 20,0

3. Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 0,0 0,0

Adminisztratív 
személyzet5

státusz (fő) betöltött 
státusz (fő)

4. számú melléklet

Erőforrás 
összesen

embernapembernap

Külső 
erőforrás 

összesen4

fő

Külső 
szolgáltató3

Edelényi Közös Önkormányzati 
Hivatal

státusz (fő)6
betöltött 

státusz (fő)7
embernap

Belső ellenőr 
közszolgálati 

jogviszonyban1

Saját 
erőforrás 

összesen2
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Ellenőrzések

terv1 tény2 terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 
összesen (I.+II.) 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 0,0 80,0 0,0

I. Összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 0,0 40,0 0,0
aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 0,0 10,0 10,0 10,0
2 Edelény Város Önkormányzata 0,0 0,0 0,0 0,0
3 Abod Község Önkormányzata 0,0 5,0 5,0 5,0
4 Szakácsi Község Önkormányzata 0,0 0,0 0,0 0,0
5 Edelényi Kistérség Többcélú Társulása 0,0 5,0 5,0 5,0

6
Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató 
és Intézményt Működtető Intézményfenntartó 
Társulás 0,0 0,0 0,0 0,0

7 Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 0,0 5,0 5,0 5,0
8 Edelényi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 5,0 0,0 5,0 5,0
9 Edelényi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 5,0 0,0 5,0 5,0

10 Abodi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 5,0 0,0 5,0 5,0
11 Szakácsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 0,0 0,0 0,0 0,0

ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ac) Egyéb ellenőrzések5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli ellenőrzések6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Irányított szervek összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 0,0 40,0 0,0
1. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0

aa) Saját szervezetnél 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0
ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Művelődési Központ, Könyvtár és 
Szekrényessy Árpád Múzeum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0

aa) Saját szervezetnél 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0
ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3. Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1

2

3

4

5

6

7

Amennyiben előző évről áthúzódó ellenőrzésről van szó, illetve az ellenőrzés adott évben nem került lezárásra, 
arányosan törtszámot kell megadni. 
Abban az esetben is törtszámot kérünk megadni, ha ellenőrzés megkezdődött, de az ellenőrzés elhagyására, 
megszakítására vagy felfüggesztésére került sor.  Ez természetesen az összes többi ellenőrzési típusra is 
irányadó.

Saját ellenőri napok száma. Közszolgálati, közalkalmazotti, szolgálati, igazságügyi alkalmazotti jogviszonyban 
álló belső ellenőr kapacitása.
Külső ellenőri napok száma. Külső szolgáltató megbízása esetén: ideiglenes kapacitás kiegészítés, speciális 
szakértelem vagy a belső ellenőrzési tevékenység teljeskörű ellátása külső szolgáltató által.

Amennyiben előző évről áthúzódó ellenőrzésről van szó, illetve az ellenőrzés adott évben előreláthatólag nem 
kerül lezárásra, arányosan törtszámot kell megadni. 
Ez természetesen az összes többi ellenőrzési típusra is irányadó.

Az aa) és ab) pontokba nem besorolható, pl. nem költségvetési szervnél végzett ellenőrzések. Pl. Zrt.-nél, 
Nonprofit Kft.-nél, alapítványnál végzett ellenőrzés.

A tervezett soron kívüli kapacitást saját ellenőri nap és külső ellenőri nap bontásban, az Ellenőrzések összesen 
oszlop(ok)ban, a fehér színű cellákban kérjük feltüntetni.

A tény oszlopok és a c) sorok metszeteiben a terven felül elvégzett ellenőrzéseket kérjük feltünteni.

A tény oszlopok és az aa) - ab) - ac) sorok metszetének celláiban azokat az ellenőrzéseket kérjük feltünteni, 
amelyek az adott évi tervben szerepeltek és végrehajtották őket.
A tény oszlopok és a b) sorok metszeteiben a felhasznált soron kívüli kapacitást kérjük feltünteni.

külső ellenőri 
nap

saját ellenőri 
nap

külső ellenőri 
nap

Pénzügyi ellenőrzés Utóellenőrzés7

db saját ellenőri 
nap

külső ellenőri 
nap

Rendszerellenőrzés

db

Edelényi Közös Önkormányzati 
Hivatal

Szabályszerűségi ellenőrzés  

saját ellenőri 
nap3

külső ellenőri 
nap4

Soron kívüli az az ellenőrzés, amelynek tárgya konkrétan nem határozható meg előre, de a tervben kapacitást 
terveznek rá. 

db

Az intézkedések nyomon követése érdekében elrendelt ellenőrzés, amelynek célja, hogy a belső ellenőrzés 
bizonyosságot szerezzen az elfogadott intézkedések végrehajtásáról, vagy arról a tényről, hogy ha az ellenőrzött 
szerv, illetve az ellenőrzött szervezeti egység vezetője nem, vagy nem az elfogadott intézkedésnek megfelelően 
hajtja végre az intézkedéseket, továbbá meggyőződni arról, hogy a végrehajtott intézkedésekkel a megállapított 
kockázat ténylegesen megszűnt vagy a kockázati tűréshatár alá csökkent

5. számú melléklet

külső ellenőri 
nap

db saját ellenőri 
nap

külső ellenőri 
nap

ellenőri nap

Ellenőri 
napok 

összesen

külső ellenőri 
nap

Ellenőrzések összesen

db saját ellenőri 
nap

Teljesítmény-ellenőrzés Informatikai ellenőrzés

db saját ellenőri 
nap

db saját ellenőri 
nap
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Tevékenységek

terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 
összesen (I.+II.) 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 95,0 0,0 95,0 0,0

I. Összesen 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 13,0 0,0 0,0 0,0 55,0 0,0 55,0 0,0
aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 10,0 2,0 13,0 25,0 25,0
2 Edelény Város Önkormányzata 0,0 0,0 0,0
3 Abod Község Önkormányzata 5,0 5,0 5,0
4 Szakácsi Község Önkormányzata 0,0 0,0 0,0
5 Edelényi Kistérség Többcélú Társulása 5,0 5,0 5,0

6
Edelény és Környéke Szociális 
Szolgáltató és Intézményt Működtető 
Intézményfenntartó Társulás 0,0 0,0 0,0

7 Edelényi Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzat 5,0 5,0 5,0

8 Edelényi Ruszin Nemzetiségi 
Önkormányzat 5,0 5,0 5,0

9 Edelényi Lengyel Nemzetiségi 
Önkormányzat 5,0 5,0 5,0

10 Abodi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 5,0 5,0 5,0

11 Szakácsi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat 0,0 0,0 0,0

ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Irányított szervek összesen 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 0,0 40,0 0,0
1. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0

aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0
ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Művelődési Központ, Könyvtár és 
Szekrényessy Árpád Múzeum 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0

aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0
ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3. Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

külső embernapsaját ellenőri 
nap

6. számú melléklet

Saját kapacitás 
összesen3

saját embernap

Ellenőrzések összesen1

külső 
embernap

Külső kapacitás 
összesen4

Kapacitás 
összesenEgyéb tevékenység2

külső ellenőri 
nap

embernap

Edelényi Közös Önkormányzati 
Hivatal

saját embernap
külső 

embernap7 saját embernap

KépzésTanácsadás

saját 
embernap5

külső 
embernap6
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Előző év(ek)ről 
áthúzódó 

intézkedések2

Tárgyévi 
intézkedések3

 Ebből 
végrehajtott4

Megvalósítási 
arány

%
Helyi önkormányzat (I.+II.) 0,0 0,0 0,0 #ZÉRÓOSZTÓ!

I. Polgármesteri hivatal összesen #ZÉRÓOSZTÓ!

II. Irányított szervek összesen 0,0 0,0 0,0 #ZÉRÓOSZTÓ!
1. [Irányított költségvetési szerv neve] #ZÉRÓOSZTÓ!
2. [Irányított költségvetési szerv neve] #ZÉRÓOSZTÓ!
3. [Irányított költségvetési szerv neve] #ZÉRÓOSZTÓ!
n. [Irányított költségvetési szerv neve] #ZÉRÓOSZTÓ!

1

2

3

4

5 Amennyiben egy intézkedés több szervezeti egységet érint, más-más 
felelőssel, akkor már a nyilvántartásban külön-külön intézkedésként 
szükséges feltüntetni.

Nem tekinthető végrehajtott intézkedésnek a már megkezdett, de még 
folyamatban lévő megvalósítás, amelyek így a következő évre húzódnak 

 

Csak beszámoláshoz!
Pl: tárgyévben járt le a határideje; új felelős kijelölésével egyidejűleg új 
határidő került kitűzésre; stb.

Önkormányzat neve:
……………………….

Intézkedések megvalósítása1

db5

Tárgyévben jóváhagyott intézkedések, amelyeknek tárgyév december 31-
ig lejárt a határideje.

7. számú melléklet
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Rescsánszki Bertalanné polgármester, mivel más hozzászólás, javaslat nem 
hangzott el, megköszönte a képviselő-testület megjelenését, és az ülést bezárta.  
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 Vártás  József  Rescsánszki Bertalanné  
       jegyző            polgármester 
 
 
 


