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ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2015. február 27. napján az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal  
Abodi Kirendeltségén 

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

a./ Tárgysorozata 
 

b./ Jegyzőkönyve 
 

    c./ Határozata   
 
 
 

T Á R G Y S O R O Z A T 
 
 

 
1. Abod Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.15.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: polgármester 

 
2. A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról 
Előadó: polgármester 

 
3. Beszámoló a települési szilárd hulladék-szállítással kapcsolatos feladatokról és 

tapasztalatokról és tájékoztatás a hulladékgyűjtő edényzet megvásárlásának 
lehetőségéről 
Előadó: polgármester 

 
4. Bódva-völgyi Vízgazdálkodási Társulattal történő együttműködési megállapodás 

megkötéséről 
Előadó: polgármester 

 
5. Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesületének támogatás iránti kérelméről 

Előadó: polgármester 
 

 
 
A b o d , 2015. február 27. 
 
 
 
        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 27. 
napján az Edelényi  Közös Önkormányzati  Hivatal Abodi kirendeltségén                                 
(3753 Abod, Magyar út 42. szám) megtartott rendkívüli 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. Abod Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.15.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: polgármester 
 

2. A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról 
Előadó: polgármester 
 

3. Beszámoló a települési szilárd hulladék-szállítással kapcsolatos feladatokról és 
tapasztalatokról és tájékoztatás a hulladékgyűjtő edényzet megvásárlásának 
lehetőségéről 
Előadó: polgármester 
 

4. Bódva-völgyi Vízgazdálkodási Társulattal történő együttműködési megállapodás 
megkötéséről 
Előadó: polgármester 
 

5. Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesületének támogatás iránti kérelméről 
Előadó: polgármester 

 
 
Polgármester megkérdezi, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban a Képviselő-
testület tagjai részéről van-e észrevétel, javaslat, indítvány. 
 
A Képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban 
észrevétel, javaslat, indítvány nem volt. 
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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  
12/2015.(II.27.) 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./ Abod Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 

szóló 2/2014. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 
     Előadó: polgármester 
 
2./ A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, 

valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és 
gyermekjóléti ellátásokról 

     Előadó: polgármester 
 
3./ Beszámoló a települési szilárd hulladék-szállítással 

kapcsolatos feladatokról és tapasztalatokról és tájékoztatás 
a hulladékgyűjtő edényzet megvásárlásának lehetőségéről 

     Előadó: polgármester 
 
4./ Bódva-völgyi Vízgazdálkodási Társulattal történő együtt-

működési megállapodás megkötéséről 
     Előadó: polgármester 
 
5./ Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesületének támo-

gatás iránti kérelméről 
      Előadó: polgármester 

 
Tárgyalt napirendi pontok 
 
1./Napirendi pont tárgyalása  
 
Abod Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: polgármester 

 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a  rendelet-tervezet elfogadását 
szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet – 3 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd 
megalkotta alábbi rendeletét: 
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ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
3/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 4/2014. (II.24.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
Abod Község 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 lapján a 
következőket rendeli el: 
1.§ Abod Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014.(II.24.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§-a helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„2.§  Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: 
Képviselő-testület) az önkormányzat 

(1) Kiadási főösszegét:         75.229 e forintban, 
a) Működési költségvetési kiadásait     51.558 e 

forintban  
aa) Személyi juttatás:       20.353 eFt  
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és  
      szociális hozzájárulási adó:          3.280 eFt 
ac) Dologi kiadások:         15.658 eFt 
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai:            4.917 eFt 
ae) Támogatás értékű kiadások, pénzeszköz átadás:     5.536 eFt 
af) Tartalék:             1.814 eFt 

b) Felhalmozási költségvetését:      13.676 e 
forintban 

ba) Beruházások:        13.676 eFt 
bb) Felújítás                  -     eFt 

c) Finanszírozási kiadásokar        9.995 eFt 
(2) Bevételi főösszegét:      75.229 e forintban 

a) Önkormányzat költségvetési támogatása:              43.574 eFt  
b) Közhatalmi bevétel:           2.291 eFt 
c) Intézményi működési bevétel:       2.293 eFt 
d) Működési célú átvett pénzeszköz:             50 eFt 
e) Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel:   12.945 eFt 
f) Pénzmaradvány:működési        3.181 eFt 
g) Felhalmozási bevétel:          900 eFt 
h) Hitel felvétel:         9.995 eFt 

állapítja meg. 
 

2.§ A Rendelet: 
 

a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet, 
b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet, 
c) 3. melléklete helyébe a 3. melléklet, 
d) 4. melléklete helyébe a 4. melléklet 
e) 5. melléklete helyébe az 5. melléklet 
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f) 6. melléklete helyébe a 6. melléklet 
g) 9. melléklete helyébe a 7. melléklet 
lép. 

 
3.§ A Rendelet kiegészül a 8., 9. mellékletekkel. 
 
4.§ 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 27. napján 
kihirdetésre került. 
 
 
Abod, 2015. február 27. 

Vártás  József 
jegyző 
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1. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet a 4/2014. (II.24.) önkormányzati rendelethez

2/1 oldal
ezer Ft-ban

10/2014. 
(XII.01.)

3/2015. 
(II.27.) 2015. 2016. 2017.

1. I. Működési c. tám. államh.-on belülről 42 402 43 574 44 445 44 881 45 958
1.1   Helyi önkormányzatok működésének ált . tám. 8 454 8 454 8 623 8 708 8 917

1.2   Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám.
1.3   Telep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám. 3 100 3 100 3 162 3 193 3 270

1.3.1   Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 2 956 3 319 3 385 3 419 3 501
1.4   Települési önk. kulturális feladatainak tám. 251 251 256 259 265
1.5   Működési célú központosított  előirányzatok 1 010 431 440 444 455
1.6   Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 4 500 5 084 5 186 5 237 5 362
1.7   Egyéb műk.célú tám. bev. államh.-on belülről 22 131 22 935 23 394 23 623 24 190
2. II. Közhatalmi bevételek 2 291 2 291 2 337 2 360 2 416

2.1   Vagyoni típusú adók 1 588 1 826 1 863 1 881 1 926
2.2   Iparűzési adó
2.3   Gépjárműadó 577 404 412 416 426
2.4   Talajterhelési díj 6 0 0 0 0
2.5   Egyéb közhatalmi bevételek 120 61 62 63 64
3. III. Működési bevételek 1 160 2 293 2 339 2 362 2 418

3.1   Áru- és készletértékesítés ellenértéke 47
3.2   Szolgáltatások ellenértéke 884 1 504 1 534 1 549 1 586
3.3   Közvetített  szolgáltatások ellenértéke 80 82 82 84

3.4   Tulajdonosi bevételek
3.5   Ellátási díjak
3.6   Kiszámlázott ÁFA
3.7   ÁFA visszatérítése
3.8   Kamatbevételek 0 1 1 1 1
3.9   Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

3.10   Egyéb működési bevételek 276 516 526 531 544

3.11 Tárgyi eszköz bérbeadásából származó jöv. 0 145 148 149 153
4. IV. Felhalmozási bevételek 3 850 13 845 14 122 14 260 14 603

4.1   Ingatlanok értékesítése
4.2   Egyéb tárgyi eszköz értékesítése 900 900
4.3   Kiszámlázott ÁFA
4.4   ÁFA visszatérítése
4.5   Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről 2 950 12 945
5. V. Átvett pénzeszközök 50 50 51 52 53

5.1   Működési célú átvett  pénzeszközök 50 50 51 52 53
5.2   Felhalmozási célú átvett  pénzeszközök

KÖ LTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN 49 753 62 053 63 294 63 915 65 449
6. VI. Finanszírozási bevételek 14 227 13 176 13 440 13 571 13 897

6.1  Működési célú pénzügyi műveletek 4 232 3 181 3 245 3 276 3 355
6.1.1   Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülről

6.1.2   Maradvány igénybevétele 4 232 3 181 3 245 3 276 3 355

6.1.3   Központi, irányító szervi támogatás
6.1.4   Központi költségv. sajátos finansz. bevételei
6.2  Felhalmozási célú pénzügyi műveletek 9 995 9 995 0 0 0

6.2.1   Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülről 9 995 9 995
6.2.2   Maradvány igénybevétele
6.2.3   Központi, irányító szervi támogatás
6.2.4   Központi költségv. sajátos finansz. bevételei

BEVÉTELEK Ö SSZESEN 63 980 75 229 76 734 77 486 79 346

Abod Község Ö nkormányzatának 2014. évi költségvetésének mérlege

2014. Közép távú tervezés
Cím Bevételi  jogcímek

B E V É T E L E K
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2/2 oldal

K I A D Á S O  K ezer Ft-ban

10/2014. 
(XII.01.)

3/2015. 
(II.27.) 2015. 2016. 2017.

7. I. Működési költségvetés kiadásai 48 887 51 558 52 589 53 105 54 379
7.1   Személyi juttatások 21 519 20 353 20 760 20 964 21 467
7.2   Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó 3 437 3 280 3 346 3 378 3 459
7.3   Dologi kiadások 14 088 15 658 15 971 16 128 16 515
7.4   Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 045 4 917 5 015 5 065 5 186
7.5   Egyéb működési célú kiadások 5 798 7 350 7 497 7 571 7 752

7.5.1   Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre 4 910 4 910 5 008 5 057 5 179
7.5.2   Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre 357 626 639 645 660
7.5.3   Tartalékok 531 1 814 1 850 1 868 1 913

8. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 15 093 13 676 13 950 14 086 14 424
8.1   Beruházások 13 132 13 676 13 395 13 526 13 851
8.2   Felújítások 1 961 0
8.3 Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0

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

KÖ LTSÉGVETÉSI KIADÁSO K Ö SSZESEN 63 980 65 234 66 539 67 191 68 804
9. III. Finanszírozási kiadások 0 9 995 10 195 10 295 10 542

9.1 Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai 0 0 0 0 0
9.1.1   Hitel-, kölcsöntörlesztés államház.-on kívülre
9.1.2   Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
9.1.3   Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.
9.2 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 0 9 995

9.2.1   Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre 9 995
9.2.2   Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
9.2.3   Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.

KIADÁSO K Ö SSZESEN 63 980 75 229 76 734 77 486 79 346
Közfoglalkoztatottak engedélyezett  létszáma 18 18

Cím Kiadási jogcímek

Abod Község Ö nkormányzatának 2014. évi költségvetésének mérlege

2014. Közép távú tervezés
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2. melléklet a 4/2014. (II.24.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

10/2014. 
(XII.01.)

3/2015. 
(II.27.)

10/2014. 
(XII.01.)

3/2015. 
(II.27.)

1. Költségvetési bevételek összesen 45 903 48 208 Költségvetési kiadások összesen 48 887 51 558
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 42 402 43 574 Személyi juttatás 21 519 20 353
3. Közhatalmi bevételek 2 291 2 291 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó 3 437 3 280
4. Működési bevételek 1 160 2 293 Dologi kiadások 14 088 15 658
5. Működési célú átvett  pénzeszközök 50 50 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 045 4 917
6. Egyéb működési kiadások 5 798 7 350
8.
9. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen 4 232 3 181 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen 0 0
10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
11. Maradvány igénybevétele 4 232 3 181 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
12. Központi, irányító szervi támogatás Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
13. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

50 135 51 389 MŰKÖ DÉSI KIADÁSO K Ö SSZESEN 48 887 51 558

3. melléklet a 4/2014. (II.24.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

10/2014. 
(XII.01.)

3/2015. 
(II.27.)

10/2014. 
(XII.01.)

3/2015. 
(II.27.)

1. Költségvetési bevételek összesen 3 850 13 845 Költségvetési kiadások összesen 15 093 13 676
2. Ingatlanok értékesítése Beruházások 13132 13676
3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése 900 900 Felújítások 1961 0
5. Kiszámlázott ÁFA Egyéb felhalmozási kiadások
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2 950 12 945
7. Felhalmozási célú átvett  pénzeszköz
8.
9. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen 9 995 9 995 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen 0 9995
10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 9 995 9 995 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 9995
11. Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
12. Központi, irányító szervi támogatás Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
13. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

13 845 23 840 FELHALMO ZÁSI KIADÁSO K Ö SSZESEN 15 093 23 671

Abod Község Ö nkormányzatának 2014. évi működési célú bevétele inek és kiadásainak mérlege

Abod Község Ö nkormányzatának 2014. évi fe lhalmozási célú bevétele inek és kiadásainak mérlege

2014. évi e lőirányzat
BEVÉTEL KIADÁS

Bevételi  jogcímek Kiadási jogcímek

FELHALMO ZÁSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN

MŰKÖ DÉSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN

2014. évi e lőirányzat

2014. évi e lőirányzat 2014. évi e lőirányzat
Bevételi  jogcímek

Kiadási jogcímek
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4. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 4/2014. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat engedélyezett létszáma

10/2014. (XII.01.) 3/2015. (II.27.)

Önkormányzat 1 2

Összesen 1 2

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

10/2014. (XII.01.) 3/2015. (II.27.) 10/2014. (XII.01.) 3/2015. (II.27.) 10/2014. (XII.01.) 3/2015. (II.27.)

Önkormányzat 0 0 0 0 18 18

Összesen 0 0 0 0 18 18

Engedélyezett létszám (fő)
Költségvetési szerv

4 órás 6 órás 8 órás
Engedélyezett létszám (fő)

Költségvetési szerv
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5. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 4/2014. (II.24.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

10/2014. (XII.01.) 3/2015. (II.27.)

1. Helyi adók 1 588 1 826

2. Osztalékok, koncessziós díjak, hozam

3. Díjak, pótlékok, birságok 126 61

4.
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, 
vagyonhasznosításból származó bevétel 900 900

5. Részvények, részesedések értékesítése

6. Vállalatértékesítésből, privatizációs bevételből származó bevételek

7. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

2 614 2 787

6. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 4/2014. (II.24.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Megnevezés
10/2014. (XII.01.) 3/2015. (II.27.)

1. Hitel 0 0

0 0

KIMUTATÁS
Abod Község Önkormányzata saját bevételeinek összegéről

Abod Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló 
kötelezettségei

Összes kötelezettség

Saját bevételek összesen

2014. évi előirányzatSor- 
szám Bevételi jogcímek

2014. évi előirányzatSor- 
szám
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7. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 4/2014. (II.24.) önkormányzati rendelethez

2/1 oldal
BEVÉTELEK ezer Ft-ban

10/2014. 
(XII.01.)

3/2015. 
(II.27.)

10/2014. 
(XII.01.)

3/2015. 
(II.27.)

10/2014. 
(XII.01.)

3/2015. 
(II.27.)

10/2014. 
(XII.01.)

3/2015. 
(II.27.)

1. I. Működési c. támog.államházt.-on belülről 42 402 43 574 0 0 0 0 42 402 43 574
1.1   Helyi önkormányzatok működésének ált . támog. 8 454 8 454 8 454 8 454
1.2   Települési önk. egyes köznev.feladatainak támog.
1.3   Települési önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám. 3 100 3 100 3 100 3 100

1.3.1   Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 2 956 3 319 2 956 3 319
1.4   Települési önk. kulturális feladatainak tám. 251 251 251 251
1.5   Működési célú központosított  előirányzatok 1 010 431 1 010 431
1.6   Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 4 500 5 084 4 500 5 084
1.7   Egyéb műk.célú tám. bev.államháztart.-on belülről 22 131 22 935 22 131 22 935
2. II. közhatalmi bevételek 2 291 2 291 0 0 0 0 2 291 2 291

2.1   Vagyoni típusú adók 1 588 1 826 1 588 1 826
2.2   Iparűzési adó
2.3   Gépjárműadó 577 404 577 404
2.4   Talajterhelési díj 6 0 6 0
2.5   Egyéb közhatalmi bevételek 120 61 120 61
3. III. Működési bevételek 1 160 2 293 0 0 0 0 1 160 2 293

3.1   Áru- és készletértékesítés ellenértéke 47
3.2   Szolgáltatások ellenértéke 884 1 504 884 1 504
3.3   Közvetített  szolgáltatások ellenértéke 80 80
3.4   Tulajdonosi bevételek
3.5   Ellátási díjak
3.6   Kiszámlázott ÁFA
3.7   ÁFA visszatérítése
3.8   Kamatbevételek 1 1
3.9   Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

3.10   Egyéb működési bevételek 276 516 276 516
3.11 Tárgyi eszköz bérbeadásából származó jöv. 145 145

4. IV. Felhalmozási bevételek 3 850 13 845 0 0 0 0 3 850 13 845
4.1   Ingatlanok értékesítése
4.2   Egyéb tárgyi eszköz értékesítése 900 900 900 900
4.3   Kiszámlázott ÁFA
4.4   ÁFA visszatérítése
4.5   Felhalmozási célú támog. államháztartáson belülről 2 950 12 945 2 950 12 945
5. V. Átvett pénzeszközök 50 50 0 0 0 0 50 50

5.1   Működési célú átvett  pénzeszközök 50 50 50 50
5.2   Felhalmozási célú átvett  pénzeszközök

KÖ LTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN 49 753 62 053 0 0 0 0 49 753 62 053
6. VI. Finanszírozási bevételek 14 227 13 176 0 0 0 0 14 227 13 176

6.1  Működési célú pénzügyi műveletek 4 232 3 181 0 0 0 0 4 232 3 181
6.1.1   Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
6.1.2   Maradvány igénybevétele 4 232 3 181 0 0 0 0 4 232 3 181
6.1.3   Központi, irányító szervi támogatás
6.1.4   Központi költségv. sajátos finanszírozási bevételei
6.2  Felhalmozásii célú pénzügyi műveletek 9 995 9 995 0 0 0 0 9 995 9 995

6.2.1   Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 9 995 9 995 9 995 9 995
6.2.2   Maradvány igénybevétele
6.2.3   Központi, irányító szervi támogatás
6.2.4   Központi költségv. sajátos finanszírozási bevételei

BEVÉTELEK Ö SSZESEN 63 980 75 229 0 0 0 0 63 980 75 229

Tájékoztató tábla
az önkormányzat kötelező,önként vállalt és államigazgatási feladatairól

Kötelező 
fe ladat

Ö nként vállalt 
fe ladat

Államigazgatá
si fe ladat Ö sszes bevétel

Cím Bevételi  jogcímek
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2/2 oldal
KIADÁSOK ezer Ft-ban

10/2014. 
(XII.01.)

3/2015. 
(II.27.)

10/2014. 
(XII.01.)

3/2015. 
(II.27.)

10/2014. 
(XII.01.)

3/2015. 
(II.27.)

10/2014. 
(XII.01.)

3/2015. 
(II.27.)

7. I. Működési költségvetés kiadásai 48 887 51 558 0 0 0 0 48 887 51 558
7.1   Személyi juttatások 21 519 20 353 21 519 20 353
7.2   Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó 3 437 3 280 3 437 3 280
7.3   Dologi kiadások 14 088 15 658 14 088 15 658
7.4   Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 045 4 917 4 045 4 917
7.5   Egyéb működési célú kiadások 5 798 7 350 5 798 7 350

7.5.1   Egyéb műk. célú támog. államháztartáson belülre 4 910 4 910 4 910 4 910
7.5.2   Egyéb műk. célú támog. államháztartáson kívülre 357 626 357 626
7.5.3   Tartalékok 531 1 814 531 1 814

8. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 15 093 13 676 0 0 0 0 15 093 13 676
8.1   Beruházások 13 132 13 676 13 132 13 676
8.2   Felújítások 1 961 0 1 961 0
8.3 Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0

8.3.1   Egyéb felhalm. célú támog.államháztart.-on belülre
8.3.2   Egyéb felhalm. célú támog.államháztart.-on kívülre
8.3.3   Fejlesztési céltartalék
8.3.4   Felhalmozási célú ÁFA befizetése

KÖ LTSÉGVETÉSI KIADÁSO K Ö SSZESEN 63 980 65 234 0 0 0 0 63 980 65 234
9. III. Finanszírozási kiadások 0 9 995 0 0 0 0 0 9 995

9.1 Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0
9.1.1   Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
9.1.2   Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
9.1.3   Központi költségv. sajátos finanszírozási kiadásai
9.2 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 0 9 995 0 0 0 0 0 9 995

9.2.1   Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 9 995 9 995
9.2.2   Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
9.2.3   Központi költségv. sajátos finanszírozási kiadásai

KIADÁSO K Ö SSZESEN 63 980 75 229 0 0 0 0 63 980 75 229

Kötelező 
fe ladat

Ö nként vállalt 
fe ladat

Államigazgatá
si fe ladat Ö sszes kiadásCím Kiadási jogcímek
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8. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése

ezer Ft-ban

10/2014. (XII.01.) 3/2015. (II.27.)

483 579

127 127

12 522 12 694

276

13 132 13 676

Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése

ezer Ft-ban

10/2014. (XII.01.) 3/2015. (II.27.)
1 961 0

1 961 0

Beruházási kiadások összesen

Beruházási feladat
2014. évi előirányzat

1. Start munkaprogram keretében vásárolt tárgyi 
eszköz beszerzés

2. Eper könyvelői program vásárlás

3. Falugondnoki autó beszerzés

4. Eszközbeszerzési, településrendezési terv 

9. melléklet a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Felújítási feladat 2014. évi előirányzat

Polgárrmesteri Hivatal felújítása
Felújítási kiadások összesen

 
 
 
 
2./Napirendi pont tárgyalása  
 
A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról 
Előadó: polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
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Vártás József jegyző elmondja, hogy a szociális törvény március 1-jével módosul, 
bizonyos ellátási formák átkerülnek a Járási Hivatalhoz, így többek között a 
foglalkoztatást helyettesítő támogatás, illetve a rendszeres szociális segély, amely 
Abodon is elég sok embert érint a munkanélküliség miatt. Tehát ezt március 1-jétől 
nem a Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal fogja intézni, hanem a Járási Hivatal. A 
lakossággal ismertetni fogják, hogy mi ennek a menete. Készült egy tájékoztató 
anyag, amit ki fognak függeszteni vagy az ügysegédnél lehet leadni, aki kijár ide, vagy 
Edelényben, Szendrőben a Járási Hivatal kirendeltségein. Tehát ezek az ellátási 
formák elkerülnek tőlük, ami azt eredményezi, hogy költségvetési szempontból sem 
lesz hozzá közük, a teljes finanszírozási rendszer átalakul. Ez azt jelenti, hogy ebben 
az évben hellyel-közzel ugyan olyan összegű, picivel, pár ezer forinttal több szociális 
normatívát kapnak, amelyet a szociális ellátásra tudnak fordítani. Fontos elmondani, 
hogy megszűnik a lakásfenntartási támogatás, ami eddig 90 %-os állami támogatás-
sal működött, illetve még a létfenntartást veszélyeztető helyzetek miatti támogatást is 
szabályozni kell a rendeletben, és ennek a normatívának a terhére kell, hogy törtéjen 
a kifizetés. A törvény szerint rendkívüli települési támogatásként fut, ez az eset az, 
amikor olyan szintű „katasztrófa” történik a család életében, amikor nagyobb összegű 
támogatást is indokolt megállapítani. Az ilyen eseteket a rendeletben 50.000 Ft-tal 
szabályozták le. A rendkívüli címszó alatt van több ellátási forma, amit ezek közül 
meghagytak az a fűtési támogatás, október és április közötti időszakra. Ez havi 2.500 
Ft lenne, akinél a jövedelemhatárt meghaladja, annál az öregségi nyugdíj 200 %-ában 
lett megállapítva. A közműdíjak támogatására van egy külön forma, ugyan ilyen 
jövedelemhatárral. Ez is 2.500 Ft lenne, és 12 hónapra lehet megállapítani. Emellett 
vannak azok az ellátási formák, mint pl. a temetési segély, ennek feltétele nem 
változott, ott három sáv van megállapítva jövedelemtől függően 16.000,- Ft, 12.000,- 
Ft és 8.000 Ft. Ami fontos még, hogy van kvázi átmeneti segély, amikor gyógyszer-
költségre és egyéb olyan dologra kell, ami ezt indokolja. Ennek maximum összege 
egy alkalom 5.000,- Ft, éves szinten 15.000,- Ft. Összességében ez az ellátástípusok 
lennének finanszírozva. Ettől az évtől lépett hatályba az a jogszabály módosítás, ami 
az önkormányzatok vonatkozásában kimondja, hogy az iparűzési adót különösen 
szociális ellátásokra kell fordítani. Abodot nem érinti, mert nincs ilyen forrás, emiatt az  
ellátások körét nem igazán tudták szélesíteni, gondol itt a méltányossági közgyógy-
ellátásra, vagy a méltányossági ápolási díjra. Ezekre sajnos nincs fedezetük, de ha 
valaki olyan létfenntartását veszélyeztető helyzetbe kerül, amikor segíteni kell, akkor 
azt meg fogja tudni tenni a testület. 
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a  rendelet-tervezet elfogadását 
szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet – 3 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd 
megalkotta következő rendeletét: 
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ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK  

4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete 
 

A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI TÁMOGATÁSOK RENDSZERÉRŐL, VALAMINT A SZEMÉLYES 
GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL 

 
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) 
pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §-ában, 48. § (4) bekezdésében, 
valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 18. § (2) bekezdésében, és 29. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 
 

I. FEJEZET 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. A rendelet célja 
 

1. § (1) E rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése 
érdekében szabályozza a pénzbeli és természetbeni juttatások, valamint a 
szociális ellátások igénybevételének helyi szabályait, rendelkezzék a szociális 
és gyermekjóléti szolgáltatások igénybevételének jogosultságáról, mértékéről, 
igénybevételük módjáról. 

 
(2) A Képviselő-testület az ellátások biztosításával – a rendelkezésre álló 

pénzügyi keret figyelembe vételével – a szociális szempontokból rászorult 
családok megélhetését kívánja elősegíteni, a támogatások mértékének, 
formáinak, szabályainak és korlátozó rendelkezéseinek meghatározásával. 
Ösztönözni kívánja a kérelmezőket arra, hogy maguk is tegyenek meg minden 
tőlük elvárhatót annak érdekében, hogy családjuk eltartásáról elsősorban 
kereső tevékenységből származó jövedelemből gondoskodni. 
 

2. A rendelet hatálya 
 

2. § (1)E rendeletet kell alkalmazni Abod Község Önkormányzat közigazgatási 
területén életvitelszerűen élő 

a) magyar állampolgárokra, 
b) bevándoroltakra és letelepedettekre, 
c) hontalanokra, 
d) a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert 

személyekre. 
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(2) E rendelet hatálya a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szt.) 7. § (1) bekezdésében 
meghatározott ellátások tekintetében az a)-d) pontban foglaltakon túlmenően 
kiterjed az Európai szociális Kartát megerősítő országoknak a Magyarország 
területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is. 

 
(3) E rendelet hatálya kiterjed a Szt. 3. § (3) bekezdésében és a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Gyvt.) 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározottakra. 

 
(4) E rendelet szerint kell eljárni az (1) és (2) bekezdésben meghatározott 

személyeken kívül Abod község területén tartózkodó nem magyar 
állampolgárságú gyermek védelmében is, ha az ideiglenes hatályú 
elhelyezés, vagy más ideiglenes hatósági intézkedés elmulasztása a gyermek 
veszélyeztetettségével, vagy elháríthatatlan kárral járna. 

 
3.Hatásköri szabályok 

 
3. § Az Szt.-ben, valamint a rendeletben meghatározott feltételek szerint az Abod 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 10/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 
SZMSZ) alapján átruházott hatáskörében jelen rendeletben szabályozott 
támogatási formákról a polgármester dönt. 
4.Eljárási rendelkezések 

 
4. § A szociális, gyermekjóléti pénzbeli ellátások iránti kérelmet – az igénylésre 

rendszeresített nyomtatványon – e rendeletben előírt egyéb rendelkezés 
hiányában, egész évben folyamatosan lehet benyújtani az Edelényi Közös 
Önkormányzati Hivatal Abodi Kirendeltségén. 
 

5. § A benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalma az alábbiak szerint ellenőrizheti a 
döntést előkészítő: 

a) az adóhatóságot megkeresheti, 
b) a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervet 

megkeresheti, 
c) megkeresheti a közlekedési igazgatási hatóságot megkeresheti, 
d) környezettanulmány készítését rendelheti el, 
e) megkeresheti az igazolást kiállító szervet, munkáltatót. 

 
6. §  Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt., a Gyvt. valamint a 

pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, 
valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. 
rendelet rendelkezései az e rendeletben foglalt eltérésekkel alkalmazandók. 
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5.A települési támogatás általános szabályai 
 

7.§  A települési támogatást a családi segélyezés elvének érvényesítésével kell 
biztosítani. A családban életvitelszerűen együtt élő személyek életmódját, 
szociális helyzetét, a rászorultságot egységben kell vizsgálni. A nyújtandó 
támogatást úgy kell megállapítani, hogy elősegítsék a család létfenntartási és 
lakhatási lehetőségeit. 

 
8.§(1) Nem szükséges a kérelmezőnek új kérelem esetén, új igazolást csatolni, 

illetve ismételt nyilatkozatot tenni a tárgyévei kérelméhez, ha a 
jogszabályoknak és a rendelet előírásainak megfelelően már benyújtotta és 
abban változás nem következett be 

a)  a tárgyévei nyugdíjáról szóló igazolást, 
b) a társadalombiztosítási ellátás esetében a kérelem benyújtását 

megelőző hónapban kifizetett ellátást igazoló szelvényt, vagy 
társadalombiztosítási szerv igazolását, 

c)  a szülői felügyeleti jog egyik szülő általi gyakorlása esetén az erre 
vonatkozó okiratot, 

d)  a tartósan beteg, illetőleg fogyatékos gyermek egészségi állapotára 
vonatkozó igazolást, 

e) a középfokú, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán 
tanuló esetében az oktatási intézmény adott félévi igazolását a tanulói, 
vagy hallgatói jogviszony fennállásáról, 

f)  álláskereső esetén az együtt működésről, az álláskereső ellátásról, 
vagy a regisztrálásról a munkaügyi központ illetékes kirendeltsége által 
kiadott előző havi igazolást, határozatot, vagy az aktív korú ellátásra 
való jogosultságot megállapító határozatot, 

g)  A gyermek elhelyezése, vagy ideiglenes hatályú elhelyezése és a 
gyámrendelés tárgyában hozott bírósági és gyámhatósági határozatot. 

 
(2) Annak igazolására, hogy a szülő gyermekét egyedül neveli, illetve 

gyermektartásdíjban részesül, bontóperi, vagy gyermekelhelyezésről szóló 
ítélet, képzelt apát megállapító határozat, gyermektartásdíjat megállapító 
bírói ítélet, vagy ez irányú bírósági eljárás megindításáról szóló okirat 
szolgálhat. 

 
9. § (1) A települési támogatás egészben, vagy részben természetbeni szociális 

ellátás formájában is nyújtható. A természetbeni szociális ellátás formájáról 
és módjáról az ellátást megállapító határozatban rendelkezni kell. 

 
(2) A természetbeni szociális ellátás formái elsősorban:  

a) gyermekétkezés,  
b) a gyermek tanulmányaival összefüggő kiadások lefedezése, 
c) a lakhatással összefüggő kiadások lefedezése,  
d) gyógyszerköltség lefedezése,  

 
 
 
 
 



 18 

 
 
6.Az ellátások folyósítása 

 
10.§ (1) A települési támogatás folyósítása: 

a) készpénzben házipénztárból, vagy 
b) átutalással, vagy 
c) postai úton, vagy 
d) természetben 
történhet. 

 
(2) A havi rendszerességgel megállapított természetbeni ellátásként 

megállapított lakhatási támogatást havonta kell folyósítani. 
(3) A készpénzben megállapított települési támogatás felhasználásáról a 

jogosult az összeg felvételétől számított 30 napon belül elszámoltatható. 
 
 
 

II. FEJEZET 
A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS FORMÁI 

 
7.A települési támogatások 

 
11.§ Települési támogatás 

a) a létfenntartási gondok enyhítése; 
b)  a lakhatási támogatása; 
c)  az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás; 

 
 
12.§ (1)Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a személynek, akinek 

a)  tartós betegség, vagy rokkantság miatt jelentős jövedelem-kiesése 
következett be, vagy 

b)  elemi kár, vagy sérelmére elkövetett bűncselekményből anyagi kára 
keletkezett, vagy  

c)  nyugdíj, vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól 
és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 3. § 
(1) bekezdése szerint folyósított ellátás kifizetése a jogosultság 
megállapításának elhúzódása miatt késik, vagy 

d)  nagyobb összegű, váratlan, vagy előre nem látott kiadásai vannak, 
amelyeket önhibáján kívül nem tud kiegyenlíteni, vagy 

e)  a gyermek nevelésével, gondozásával, a nevelésbe vett gyermek 
családjával való kapcsolattartáshoz, a gyermek családba történő 
visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadásai keletkeztek. 
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(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a rendkívüli települési 
támogatás összege maximum 50.000,-Ft. 

 
13.§ Létfenntartási gonddal küzdő személynek a fennálló létfenntartási gondja 

enyhítésére települési támogatás nyújtható, melynek esetenkénti összege 
nem haladhatja meg a 5.000,-Ft-ot, éves összege pedig a 15.000,-Ft-ot. 

 
14.§ (1) A lakhatás elősegítése érdekében települési támogatásként 

a) fűtési támogatás október 1. – április 30. napjáig terjedő időtartamban, a 
fűtési időszakra; 

b)  közüzemi díjtámogatás a megjelölt szolgáltatóhoz történő utalással. 
 

(2) Fűtési támogatás állapítható meg annak a bérlőnek, tulajdonosnak, aki 
a) nyugdíjas, vagy a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, vagy 
 
b) saját háztartásában kiskorú, vagy nappali tagozaton tanulmányokat 

folytató és önálló jövedelemmel nem rendelkező nagykorú gyermeket 
tart el feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
200%-t. 

 
(3) Közüzemi díjtámogatás állapítható meg annak a személynek, akinek a 

háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át. 

 
15.§(1) A 14. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított támogatás összege, fűtési 

időszakra havonta 2.500,-Ft, 
 
(2) A 14. § (1) bekezdés c) pontja szerinti közüzemi díj támogatás összege 

2.500,-Ft, de nem haladhatja meg a havi számla összegét. 
 
(3)  A 14. § (1) bekezdésben meghatározott támogatások ingatlanonként egy 

személy részére állapíthatók meg. 
 

(4) Nem jogosult lakhatást elősegítő települési támogatásra 
a)  aki bérlőt tart, vagy más módon hasznosítja a lakását, 
b)  olyan jogcímnélküli lakáshasználó, aki elhelyezésre nem jogosult, 
c)  akinek a lakásbérleti, vagy tulajdonjogára vonatkozóan tartási, életjára-

déki, vagy öröklési szerződése áll fenn, 
d)  aki a bérleti szerződésben vállalt rendeltetésszerű lakáshasználattal 

kapcsolatos szabályokat, szabályait nem tartja be, 
e)  akinek a bérleti jogviszonya tekintetében az arra jogosult lakbér-

csökkentésről rendelkezett, a lakbércsökkentés idejére. 
 

(5)  A lakhatást elősegítő települési támogatás a fűtési támogatás kivételével a 
kérelem benyújtása hónapjának első napjától egy éves időtartamra kerül 
megállapításra, de legfeljebb a lakáshoz kapcsolódó jogviszony 
időtartamára. 
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16. § (1) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra 
jogosult az a személy, akinek jövedelme, illetőleg akinek családjában az 
egy főre jutó havi nettó jövedelem: 

 

a)  nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 
130 %-át, 

b)  nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 
230 %-át 

c)  nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 
350 %-át. 

 
(2) Az eltemettetés költségeihez való hozzájárulásként biztosított 

önkormányzati segély 
a) az (1) bekezdés a) pontjában írt jövedelem esetében 16.000,-Ft, 
b) az (1) bekezdés b) pontjában írt jövedelem esetében 12.000,-Ft, 
c) az (1) bekezdés c) pontjában írt jövedelem esetében   8.000,-Ft. 

 
(3) A helyben szokásos legalacsonyabb temetési költség 80.000,-Ft. 

 
 

8.Köztemetés 
 
17.§ (1) Abod község költségvetésének terhére biztosított köztemetés költségeinek 

megfizetésére az Szt. alapján az eltemettetésre köteles személy utólagosan 
kötelezhető.  

(2) Különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén részben vagy 
egészben mentesíthető az eltemettetésre köteles személy, amennyiben a 
mentesítésre vonatkozóan kérelmet terjeszt elő, továbbá családjában az egy 
főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 150 %-át nem haladja meg. 

 
 

II. FEJEZET 
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK 

 

9.Az önkormányzat által biztosított szociális szolgáltatások 
 
18. § A Képviselő-testület a szociális alapszolgáltatások körében étkeztetést és 

falugondnoki szolgáltatatást, mígtársulás által fenntartott intézmény által az 
alábbi szolgáltatásokat biztosítja az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ, 
mint szociális intézmény útján: 

a) házi segítségnyújtás, 
b) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
c) családsegítés. 

 
10.Az étkeztetés szociális alapszolgáltatásra vonatkozó részletszabályok 
 

19. § (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább 
napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve 
eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek 
biztosítani, különösen 
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a) koruk miatt rászorult 62 életévét betöltött személyek, 
b) egészségi állapotuk miatt rászorultak: 

ba) akiknek az egészségkárosodás mértéke legalább 30 %-os, 
melyet szakvéleménnyel igazol, 

bb) átmeneti jelleggel sérülése miatt önmaga ellátására képtelen. 
c)  fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük miatt rászorultak: 

ca) fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, 
aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 
biztosításáról szóló törvény alapján fogyatékossági támogatásban 
részesül, vakok személyi járadékában, illetve magasabb összegű 
családi pótlékban részesül, 

cb) pszichiátriai betegségük fennállását pszichiáter, vagy neurológus 
szakorvosi szakvéleménnyel igazolják. 

d)  szenvedélybetegségük miatt rászorultak: szakorvos véleménye alapján 
(addiktológus, pszichiáter) esetükben szenvedélybetegség került 
megállapításra, 

e)  hajléktalanságuk miatt rászorulónak kell tekinteni azokat a személyeket, 
akik semmilyen stabil, tartós lakhatási lehetőséggel nem rendelkeznek. 

 
(2)  Étkezés igénybevétele a falugondnoki szolgálat általi házhoz szállítással 

történhet. 
 

III. FEJEZET 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
20. §  (1) Ez a rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba. 

(2) Hatályát vesztia szociális igazgatásról, a szociális és gyermekvédelmi 
ellátások helyi szabályairól szóló 1/2014.(I.21.) önkormányzati rendelet. 

 
21. § Az SZMSZ 3. melléklet 1.1.1 pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„1.1.1 Települési támogatás, rendkívüli települési támogatás elbírálása, 
köztemetés elrendelése, térítési kötelezettség alóli részbeni, vagy teljes 
mentesítés.” 

 
 
 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 27. 
napján kihirdetésre került. 
 
Abod, 2015. február 27. 

Vártás József 
jegyző 
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3./Napirendi pont tárgyalása  
 
Beszámoló a települési szilárd hulladék-szállítással kapcsolatos feladatokról és 
tapasztalatokról és tájékoztatás a hulladékgyűjtő edényzet megvásárlásának 
lehetőségéről 
Előadó: polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Polgármester elmondja, hogy az előterjesztéshez mellékelték az ÉHG Zrt. levelét, - és 
társulási ülésen is beszéltek róla - hogy a hulladékgyűjtő edényeket vásárolják meg 
3.500,- Ft/db + ÁFA áron, ami összesen 266.000,- Ft + ÁFA.  
Összesen 76 db hulladékgyűjtő edényről van szó. A vételi összeget nagyon soknak 
tartja, hiszen ezek a gyűjtőedények 15 éve kerültek használatba. Kétségei vannak 
afelől, hogy van-e itt 76 db edényzet, ezeket fel kell mérni. A gyűjtőedények állapotára 
tekintettel 1.000 Ft + ÁFA árat ajánlanának fel. 
 
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: 
 

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
13/2015.(II.27.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Beszámoló a települési szilárd hulladék-szállítással kapcsolatos 

feladatokról és tapasztalatokról és tájékoztatás a hulladékgyűjtő 
edényzet megvásárlásának lehetőségéről 

 
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Beszámoló a települési szilárd hulladék-szállítással kapcsolatos feladatokról 
és tapasztalatokról, és tájékoztatás a hulladékgyűjtő edényzet 
megvásárlásának lehetőségéről szóló előterjesztést és az alábbi döntést 
hozza: 
 
1./ Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: 

Képviselő-testület) megismerte az ÉHG Zrt. ajánlatát, amely az Abod 
községben kihelyezett 76 db 110-120 l-es hulladékgyűjtő edény 
megvásárlására vonatkozott. 

 
2./ Képviselő-testület kezdeményezi az ÉHG Zrt-nél, hogy az edények ára 

azok állapotára tekintettel 1000,-ft+ÁF/edény, míg a fizetési határidő 2015. 
december 31. legyen. 

 
Határidő: azonnal, illetve 2015. március 31. 
Felelős: polgármester, jegyző 
Értestül: ÉHG Zrt., osztályok 
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4./Napirendi pont tárgyalása  
 
Bódva-völgyi Vízgazdálkodási Társulattal történő együttműködési megállapodás 
megkötéséről 
Előadó: polgármester 
 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Zsemkó János alpolgármester véleménye az, hogy az önkormányzat tulajdonában 
álló patakot, vízfolyások karbantartását csinálják meg önkormányzati keretek között, 
nem látja értelmét a Bódva-völgyi Vízgazdálkodási Társulattal végeztetni,  nincs is rá 
pénze az önkormányzatnak. 
 
Polgármester a Bódva-völgyi Vízgazdálkodási Társulat 100 %-os támogatást kap 
az emberek foglalkoztatására, kérték, hogy jelezzék, mert a munkaerőigényt le kell 
adniuk. 
 
Zsemkó János alpolgármester: Felvállalja, hogy tárgyal a Társulattal, hogy a négy 
embert hagyja meg, viszont erre pénzük nincs. 
 
Polgármester szavazásra bocsátja a módosító javaslatot, amely a következő: 
Képviselő-testület a közfoglalkozatás megszervezéséhez szükséges 128.000,-Ft önerő 
fedezetét biztosítani nem tudja.  
Képviselő-testület felhatalmazza Zsemkó János alpolgármestert, hogy a 
Vízgazdálkodási Társulat közmunka-program keretében 4 fő abodi lakos 
foglalkoztatása ügyében eljárjon. 
A módosító javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot – 3 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd 
meghozta a következő  határozatot: 
 
 

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
14/2015.(II.27.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Bódva-völgyi Vízgazdálkodási Társulattal történő 

együttműködési megállapodás megkötéséről 
 
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Bódva-völgyi Vízgazdálkodási Társulattal történő 
együttműködési megállapodás megkötéséről szóló 
előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 
1. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Bódva-völgyi Vízgazdálkodási Társulattal kötendő - 
közfoglalkoztatás önerejének biztosításáról szóló - 
együttműködési megállapodást megismerte. 
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2. Képviselő-testület a közfoglalkozatás megszervezéséhez 

szükséges 128.000,-Ft önerő fedezetét biztosítani nem tudja.  
3. Képviselő-testület felhatalmazza Zsemkó János 

alpolgármestert, hogy a Vízgazdálkodási Társulatnál 
közmunka-program keretében 4 fő abodi lakos 
foglalkoztatása ügyében eljárjon. 

Határidő: 2015. április 01. 
Felelős: alpolgármester 
Értesül: társulat, osztályok 
 
 

5./Napirendi pont tárgyalása  
 
Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesületének támogatás iránti 
kérelméről 
Előadó: polgármester 

 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
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: 
 

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
15/2015.(II.27.) H A T Á R O Z A T A 

 
 

Tárgy:  Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesületének 
támogatás iránti kérelméről 

 
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak 
Egyesületének támogatás iránti kérelméről szóló előterjesztést és 
az alábbi döntést hozza: 
 
1. Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesületének támogatás 
iránti kérelmét megismerte. 

2. Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi 
költségvetésében nem tervezett támogatás értékű kiadást, 
ezért nem tud pénzbeli támogatást biztosítani az Egyesület 
részére. 
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3. A Képviselő-testület elismerését fejezi ki Tomkóné Kiss Mária 
Elnök Asszony és munkatársai áldozatos munkájáért, melyet a 
működési területükön lakó mozgáskorlátozottakért végeznek. 

Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 

 
 
 
 
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 
 
 
 
 


