ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2013. április 22. napján az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Abodi Kirendeltségén
( Abod, Magyar út 42.) megtartott rendes nyílt ülésének

a./ Tárgysorozata
b./ Jegyzőkönyve
c./ Határozata
TÁRGYSOROZAT
1./ Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
2./ Beszámoló az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról
3./ 2012. évi pénzmaradvány felhasználásáról
4./Abod Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról
5./ Magánszemélyek kommunális adójáról
6./ Talajterhelési díjról
7./ Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatásaival kapcsolatos elszámolásról
8./ Belső ellenőrzési feladatellátásról
9./ Ivóvízellátásra vonatkozó „Üzemeltetési, Közműszolgáltatási Szerződés” jóváhagyásáról
10./ „Vagyonkiadási Jegyzőkönyv” a víziközmű vagyonról
11./ Abod Község Önkormányzatának közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervéről
12./ Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
13./ A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról
14./ A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól
KÖZMEGHALLGATÁS
Abod, 2013. április 22.
Vártás József jegyző távollétében:
Méhész Katalin
aljegyző
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J EG Y Z Ő K Ö N Y V
Készült : Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 22. napján az
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Abodi Kirendeltségén (Abod, Magyar út
42.) megtartott rendes nyílt üléséről.
Jelen vannak: Restyánszki Gábor polgármester, Zsemkó János alpolgármester, Bartus Gábor
és Fekete Józsefné képviselők
Igazoltan van távol: Berkesi László képviselő
Tanácskozási joggal jelen vannak: Méhész Katalin aljegyző
Almási Lászlóné ig. előadó
Restyánszki Gábor polgármester köszönti a rendes nyílt testületi ülésen résztvevőket, majd
megállapítja, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mivel az 5 fős testületből 4 fő
jelen van. Ismerteti a rendes testületi ülés napirendi pontjait.
Polgármester megkérdezi, hogy a képviselő-testület tagjai részéről a rendes ülés napirendi
pontjaival kapcsolatba van-e észrevétel, javaslat, indítvány?
A képviselő-testület tagjai részéről a napirendi pontokkal kapcsolatban észrevétel, javaslat,
indítvány nem volt.
Polgármester javasolja a rendes ülés napirendi pontjainak elfogadását a meghívóban foglaltak
szerint.
Képviselő-testület a javaslatot rendes ülés napirendi pontjaira 5 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett elfogadta az alábbiak szerint:
1./ Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
Előadó: polgármester
2./ Beszámoló az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról
Előadó: polgármester
3./ 2012. évi pénzmaradvány felhasználásáról
Előadó: polgármester
4./Abod Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról
Előadó: polgármester
5./ Magánszemélyek kommunális adójáról
Előadó: polgármester
6./ Talajterhelési díjról
Előadó: polgármester
7./ Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatásaival kapcsolatos elszámolásról
Előadó: polgármester
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8./ Belső ellenőrzési feladatellátásról
Előadó: polgármester
9./ Ivóvízellátásra vonatkozó „Üzemeltetési, Közműszolgáltatási Szerződés” jóváhagyásáról
Előadó: polgármester
10./ „Vagyonkiadási Jegyzőkönyv” a víziközmű vagyonról
Előadó: polgármester
11./ Abod Község Önkormányzatának közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervéről
Előadó: polgármester
12./ Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
Előadó: polgármester
13./ A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról
Előadó: polgármester
14./ A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól
Előadó: polgármester
KÖZMEGHALLGATÁS
Elfogadott és tárgyalt napirendek:
1./ Napirendi pont tárgya:
Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozok végrehajtásának állásáról
Előadó: polgármester
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztést vitára bocsátotta.
Ügyrendi Bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának az elfogadását.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd
meghozta az alábbi határozatot:
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
24/ 2013.(IV.22.) H A T Á R O Z A T A

Tárgy:

Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű
határozatok végrehajtásának

Abod
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok
végrehajtásának állásáról szóló jelentést és az alábbi döntést
hozza:
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Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt
ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának
állásáról szóló jelentést elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
2./Napirendi pont tárgya:
Beszámoló az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról
Előadó: polgármester
(A rendeletet-tervet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester a rendelet-tervezetet vitára bocsátotta.
Ügyrendi Bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a rendeletet-tervezetet 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
elfogadta, majd megalkotta az alábbi rendeletét:
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2013.(IV.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a
köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló
1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés k) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján –
Abod Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (IX.13.)
önkormányzati rendelet 2. mellékletében meghatározott feladatkörében eljáró Ügyrendi Bizottság
véleményének kikérésével,
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ A képviselő-testülete Abod Község Önkormányzatának 2012. évi zárszámadását
a) 52.041 ezer Ft költségvetési bevétellel,
b) 41.276 ezer Ft költségvetési kiadással,
c) finanszírozási célú kiadásait 8.620 ezer Ft-tal,
hagyja jóvá.
2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását,
valamint a 2012. évi kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti felhasználását a 2. melléklet
szerint fogadja el.
3.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint
fogadja el.
4.§ A képviselő-testület az éves létszámkeretet költségvetési szervenként
közfoglalkoztatottak éves létszámkeretét a 1. melléklet szerint fogadja el.
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5.§ Abod Község Önkormányzatának 2012. december 31-i vagyonmérlegét a 3. melléklet alapján
hagyja jóvá a képviselő-testület.
6.§ Pénzkészlet alakulását a 4. melléklet tartalmazza.
7.§ A 2012. évi egyszerűsített beszámoló részeként
a) az egyszerűsített mérleget a 5. melléklet,
b) az egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 6. melléklet,
c) az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást a 7. melléklet,
tartalmazza.
8.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Vártás József jegyző távollétében:
Méhész Katalin
aljegyző

Restyánszki Gábor
polgármester

Kihirdetési záradék:
Kihirdetve Abod Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
7/2011.((IX.13.) önkormányzati rendelet 16. § (5) bekezdése szerint az Edelényi Közös Önkormányzati
Hivatal Abodi Kirendeltség hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2013. április 22. napján.
Abod, 2013. április 22.
Vártás József jegyző távollétében:
Méhész Katalin
aljegyző
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1. melléklet a 4/2013.(IV.22.) önkormányzati rendelethez
Abod Község Önkormányzatának
2012. évi Bevételeinek és Kiadásainak alakulása

Abod Község Önkormányzata
BEVÉTELEK JOGCÍMEI
2012. évi
módosított ei.

2012. évi eredeti ei.
A. Működési költségvetés bevételei összesen

teljesítés

teljesítés %

29 466

40 137

39 108

97,4%

I. Működési bevételek

8 766

8 766

9 803

111,8%

1. Közhatalmi bevétel

7 992

7 992

7 979

99,8%

774

774

1 824

235,7%

0

0

0

III. Központi költségvetésből kapott támogatás

16 318

26 989

26 989

100,0%

1. Normatív állami hozzájárulás

16 318

26 989

26 989

100,0%

IV. Támogatásértékű bevétel

4 382

4 382

2 316

52,9%

1.Támogatás értékű működési célú bevétel

4 382

4 382

2 316

52,9%

2. Intézményi működési bevétel
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei
4. Bérleti és lízingdíj bevételek
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei
1. Helyi adók (Gépjármű adó, Kommunális adó)
2. Átengedett központi adók (SZJA)
3. Bírságok, pótlékok

2.
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz
B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.

14 452

14 452

12 933

89,5%

I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1 000

1 000

1 900

190,0%

1. Tárgyi eszközök, immat. javak érték. (föld értékesítés)
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei

1 000

1 000

1 900

190,0%

III. Támogatás értékű bevételek

11 652

11 652

8 620

74,0%

1. Beruházási célú támogatás értékű bevétel

11 652

11 652

8 620

74,0%

1 800

1 800

2 413

134,1%

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)

43 918

54 589

52 041

95,3%

D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)

5 518

5 518

0

0,0%

0

0

0

0

0

0

2.2. Felhalmozási célra
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénügyi
műveletek

5 518

5 518

0

1. Hitel, kölcsön felvétele

5 518

5 518

1. Működési célra (Rövid lejáratú)

5 518

5 518

II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám.
1. Címzett és céltámogatások

2.
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz
C. Kölcsönök
I. Kapott kölcsönök
II. Kölcsönök visszatérülése

I. Betétek visszavonása
1. Működési célra
2. felhalmozási célra
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
pénzmar., vállakozási maradvány igénybevétele (1+2)
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen
1.1. Működési célra
1.2. Felhalmozási célra
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen
2.1. Működési célra

0,0%
0,0%

0

0,0%

2. felhalmozási célra
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

0

0
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BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+…D)

49 436

60 107

52 244

6

86,9%

Abod Község Önkormányzata
KIADÁSOK JOGCÍMEI

2012. évi
módosított ei.

2012. évi eredeti ei.

A. Működési költségvetés kiadásai összesen

Teljesítés

Teljesítés %

34 490

45 161

41 013

90,8%

I. Személyi juttatás

7 937

8 000

5 680

71,0%

II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

2 666

2 666

1 243

46,6%

III. Dologi és egyéb folyó kiadások

9 488

9 488

8 433

88,9%

14 399

25 007

25 657

102,6%

4 811

4 811

5 207

108,2%

30

30

180

600,0%

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai
V. Egyéb működési kiadások összesen
1. Támogatás értékű működési kiadás (Körjegyzőség)
2. Támogatás értékű működési kiadás (Kistérség)
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (Háziorvos)

264

11 468

11 731

102,3%

9 294

8 698

8 539

98,2%

3 953

3 953

263

6,7%

100

100

131

131,0%

100

100

0

0,0%

II. Felujítási kiadások ÁFÁ-val

3 853

3 853

132

3,4%

Egyéb építmény felújítása

3 853

3 853

132

3,4%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)

38 443

49 114

41 276

84,0%

E. Finanszír.-i célú pü.-i müv. összesen (I+II+III)

10 993

10 993

8 620

78,4%

III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai

10 993

10 993

8 620

78,4%

1. Hitelek törlesztése

10 993

10 993

8 620

78,4%

1.1. működési célú

10 993

10 993

8 620

78,4%

0

0

0

0

0
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49 436

60 107

49 891

83,0%

8

8

3

37,5%

3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.
4. Nyugaállományú köztisztviselők segélye
5. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása
6. Működési célú kamatkiadás
7. Fejlesztési célú kamatkiadás
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val
Intézményi felhalmozási kiadások

131

Beruházási célú pénzesz. átadás háztartásoknak

III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre
3. Pénzeszköz átadás államházt.-on belül
4. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás
5. Pénzügyi befektetések
C. Kölcsönök
1. Kölcsön nyújtása
2. Kölcsön törlesztése
D. Tartalékok összesen
I. Általános tartalék
II. Céltartalék
1.környezetvédelmi alap céltartalék
2.lakásalap céltartalék
3. adósságszolgálati céltartalék

I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése
1. Működési célú
2. Felhalmozási célú
II. Értékpapírok vásárlása

1.2. felhalmozási célú
2. Kötvénybeváltás kiadásai
2.1. működési célú
2.2. felhalmozási célú
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+…E)
Foglalkoztatottak létszáma
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2. melléklet a 4/2013.(IV.22.) önkormányzati rendelethez
Abod Község Önkormányzatának
2012. évi részletes éves pénzforgalmi jelentése

Abod Község Önkormányzata
BEVÉTELEK JOGCÍMEI
2012. évi
módosított ei.

2012. évi eredeti ei.

teljesítés %

teljesítés

Pénzügyi váll. egyéb rövid lejáratú működ. hitel felvét.

5 518

5 518

0

0,0%

Működési célú támog.ért.bev. Központi költségvetési szervtől

3 728

3 728

1 464

39,3%

Működési célú támog.ért.bev. Fejezeti kezelésű egyéb

654

654

737

112,7%

Felújítási célú támog.ért.bev. Fejezeti kezelésű egyéb

854

854

0

0,0%

Felújítási célú támog.ért.bev. Helyi önkormányzatoktól

0

0

115

Működési célú kamatbevétel áh-n kívülről
Beruházási célú támog.érté.bev. Fejezeti kezelésű hazai prog.

0

0

41

10 798

10 798

8 620

79,8%

1 800

1 800

1 030

57,2%

0

0

1 383

550

80

0

0

0

918

144

550

156

0

144

0

0,0%

350

350

296

84,6%

ÁH-on kívüli beruházási célú pénzeszk.átvét háztart.
ÁH-on kívüli beruházási célú pénzeszk.átvét vállalkozásoktól
Továbbszámlázott szolgáltatás
Áru -és készlet értékesítés
Bérleti és lízingdíj bevétel
Intézményi ellátási díjak
Magánszemélyek kommunális adója
Pótlékok bevétele

0,0%
28,4%

80

80

40

50,0%

SZJA települési önk.-ot megillető telep.kim.része

1 007

1 007

1 007

100,0%

SZJA települési önk. jövedelem diff. Mérséklése

5 855

5 855

5 855

100,0%

700

700

614

87,7%

0

0

37

Gépjárműadó
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem

80

0

203

Igazgatási szolgáltatási díj

Egyéb sajátos bevételek

0

0

118

Alkalmazottak térítése

0

0

400

Kötbér, egyéb kártérítés

0

0

118

1 000

1 000

1 714

0

0

186

Normatív hozzájárulás (lakosság számhoz kötött)

3 863

3 863

3 863

100,0%

Normatív hozzájárulás (feladatmutatóhoz kötött)

5 673

5 673

5 673

100,0%

0

11 205

11 205

100,0%

6 782

5 972

5 972

100,0%

Egyéb központi támogatás

0

276

276

100,0%

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

0

0

203

49 436

60 107

52 244

Földértékesítés (könyvszerinti)
Egyéb felhalmozási bevételek

Központosított előirányzatok
Egyes jövedlempótló kiegészítő támogatás

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

8

171,4%

86,9%

Abod Község Önkormányzata
KIADÁSOK JOGCÍMEI

2012. évi
módosított ei.

2012. évi eredeti ei.
Egyéb építmény felújítása (ÁFÁ-val)

Teljesítés

Teljesítés %

3 853

3 853

132

0

0

131

BERUHÁZÁSOK, FEÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:

3 853

3 853

263

6,8%

Támogatás értékű működési célú kiadás (Körjegyzőség)

4 811

4 811

5 207

108,2%

30

30

180

600,0%

Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit szerv-nek (Háziorvos)

264

11 468

11 731

102,3%

Beruházási célú pénzeszköz átadás háztartásoknak

100

100

0

0,0%

5 205

16 409

17 118

104,3%

10 993

10 993

8 620

78,4%

10 993

10 993

8 620

78,4%

5 113

5 113

3 039

59,4%

Közalkalmazottak kereset-kiegészítése

118

181

59

32,6%

Közalkalmazottak jubileumi jutalma

216

216

0

0,0%

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai

0

0

23

Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)

Támogatás értékű működési célú kiadás (Kistérség)

EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
Pénzügyi váll. egyéb rövid lejáratú működ. hitel törlesztés
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
Alapilletmények

Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása

3,4%

150

150

150

Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás összesen:

5 597

5 660

3 271

57,8%

Állományba nem tartozók tisztelet díja

2 340

2 340

2 409

102,9%

Külső személyi juttatás összesen:

2 340

2 340

2 409

102,9%

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:

7 937

8 000

5 680

71,0%

Munkaadókat terhelő egyéb járulékok

2 666

2 666

1 243

46,6%

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:

2 666

2 666

1 243

46,6%

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK MINDÖSSZESEN:

100,0%

10 603

10 666

6 923

64,9%

Irodaszer, nyomtatvány beszerzés

175

175

256

146,3%

Tüzelőanyag beszerzés

100

100

0

0,0%

Hajtó -és kenőanyag beszerzés

700

700

826

118,0%

Kisértékű tárgyi eszköz és szellemi termék beszerzés

100

100

100

100,0%

Készletbeszerzés

446

446

493

110,5%

KÉSZLETBESZERZÉS ÖSSZESEN:

1 521

1 521

1 675

110,1%

Nem adatátviteli célú távközlési díjak

510

510

622

122,0%

Szállítási szolgáltatás díja

0

0

25

Villamosenergia szolgáltatási díjak

650

650

667

102,6%

Víz -és csatornadíjak

300

300

140

46,7%

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatási díjak

724

724

430

59,4%

1 640

1 640

1 660

101,2%
118,8%

Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatás
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai

80

80

95

SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN:

3 904

3 904

3 639

93,2%

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja (egyenes)

1 768

1 768

1 448

81,9%

Belföldi kiküldetés

30

30

0

0,0%

125

125

237

189,6%

Egyéb különféle dologi kiadások

1 100

1 100

19

1,7%

KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

3 023

3 023

1 704

56,4%

DOLOGI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

8 448

8 448

7 018

83,1%

840

840

1 413

168,2%

Reprezentáció adóköteles kiadásai

Díjak, egyéb befizetések
Államháztartások kívülre fizetett működési kamatkiadások

200

200

2

1,0%

FOLYÓ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

1 040

1 040

1 415

136,1%

DOLOGI ÉS FOLYÓ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

9 488

9 488

8 433

88,9%

690

690

989

143,3%

4 560

3 964

3 384

85,4%

Rendszeres szociális segély 37.§. (1) bek.alapján
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szt. 35.§. (1) bek.alapján
Normatív lakásfenntartási támogatás Szt. 38.§. (1) bek.alapján

750

750

964

128,5%

2 450

2 450

2 113

86,2%

120

120

15

12,5%

20

20

35

175,0%

Természetben nyújtott átmeneti segély

0

0

30

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

0

0

140

Normatív ápolási díj Szt. 41.-43.§. (1) bek.alapján
Pénzbeli temetési segély Szt. 46.§.
Pénzbeli átmeneti segély

Bérpótló juttatás

0

0

170

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni támogatás Gyvt.20.§/A.

312

312

139

44,6%

Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatás

392

392

560

142,9%

SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN:
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

9 294
0

8 698
0

8 539
-5

98,2%

49 436

60 107

49 891

83,0%

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
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3. melléklet a 4/2013.(IV.22.) önkormányzati rendelethez

Abod Község Önkormányzatának
vagyonmérlege 2012. december 31-én

adatok ezer Ft-ban
Eszközök
A.) Befektetett eszközök
I. Immeteriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszk.
IV. Üzemeltetésre átad.eszk.

B.) Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
V. Egyéb aktív pü.elszámolás

Állományi érték
Előző év
Tárgyév
239 246
230 810

Források
%
96,5 D.) Saját tőke
I. Tartós tőke
96,2 II. Tőkeváltozások

222 106

213 670

17 140

17 140

100,0

7 068

10 444

2 931

3 959

147,8 E.) Tartalékok
I. Költségvetési tartalék
135,1 II. Vállalkozási tartalék

3 624
513

5 977
508

164,9
99,0

F.) Kötelezettségek
I. Hosszú lejáratú kötelez.
II. Rövid lejáratú kötelezetts.
III. Egyéb passzív pü.elszám.

Eszközök összesen

246 314

241 254

97,9 Források összesen
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Állományi érték
Előző év
Tárgyév
231 766
233 595
242 820
242 820
-11 054
-9 225

%
100,8
100,0
83,5

4 137
4 137

6 282
6 282

151,8
151,8

10 411

1 377

13,2

10 411

1 174
203

11,3

246 314

241 254

97,9

4. melléklet a 4/2013.(IV.22.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

Abod Község Önkormányzatának
2012. évi pénzeszköz változás levezetése

Sor.
szám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Megnevezés
Pénzkészlet 2012. január 1-jén
ebből:
- Bankszámlák egyenlege
- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege
Bevételek ( + )
Kiadások ( - )
Záró pénzkészlet egyenlege 2012. december 31-én
ebből:
- Bankszámlák egyenlege
- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege
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ezer Ft-ban
Összege (e Ft)
3 624
3 170
454
52 244
49 891
5 977
5 953
24

5. melléklet a 4/2013.(IV.22.) önkormányzati rendelethez

Abod Község Önkormányzatának
2012. évi egyszerűsített mérlege

MEGNEVEZÉS

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
I.
Immateriális javak
II.
Tárgyi eszközök
III.
Befektetett pü-i eszközök
Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba,
vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett
eszközök
IV.
B. FORGÓ ESZKÖZÖK
I.
Készletek
II.
Követelések
III.
Értékpapírok
IV.
Pénzeszközök
V.
Egyéb aktív pénzügyi eszközök
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
D. SAJÁT TŐKE
I.
Tartós tőke
II.
Tőkeváltozás
E. TARTALÉKOK
I.
Költségvetési tartalékok
II.
Vállalkozási tartalékok
F. KÖTELEZETTSÉGEK
I.
Hosszú lejáratú kötelezettségek
II.
Rövid lejáratú kötelezettségek
III.
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások
FORRÁSOK ÖSSZESEN
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Előző évi
költségvetési
beszámoló záró
adatai
239 246

adatok ezer Ft-ban
Tárgyévi
költségvetési
beszámoló záró
adatai
230 810

222 106

213 670

17 140
7 068

17 140
10 444

2 931

3 959

3 624
513
246 314

5 977
508
241 254

231 766
242 820
-11 054
4 137
4 137

233 595
242 820
-9 225
6 282
6 282

10 411

1 377

10 411
0
246 314

1 174
203
241 254

6. melléklet a 4/2013.(IV.22.) önkormányzati rendelethez
Abod Község Önkormányzatának
2012.évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi és egyéb folyó kiadások
Működ.célú támogatásértékű kiadás, egyéb támogatások
Államházt-on kívülre végleges működ.pénzeszk.átadások
Ellátottak pénzbeli juttatása
Felújítás
Felhalmozási kiadások
Felhalm-i célú támogatásért.kiadások, egyéb támogatások
Államházt-on kívülre végleges felhalm.pénzeszk.átadások
Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása
Rövid lejáratú kölcsönok nyújtása

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen(01+...+12)
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
15-ből likvidhitelek kiadása
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai
Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai
Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)
Pénzforgalmi kiadások (13+19)
Pénzgorgalom nélküli kiadások
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21+22)

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Intézményi működési bevételek
Önkormányzatok sajátos működési bevétele
Működ.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások
Államházt-on kívülről végleges működ.pénzeszk.átvételek
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
28-ból önkorm.sajátos felhalmozási és tőkebevételei
Felhalm-i célú támogatásért.bevételek, egyéb támogatások
Államházt-on kívülről végleges felhalm.pénzeszk.átvételek
Támogatások, kiegészítések
32-ből önkormányzatok költségvetési támogatása
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen
(24+..28+30+31+32+34+35)

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Megnevezés

Eredeti

Hosszú lejáratú hitelek felvétele
Rövid lejáratú hitelek felvétele
38-ból likvid hitelek bevétele
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei
Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevételei
Finanszírozási bevételek öszesen(37+38+40+41)
Pénzforgalmi bevételek (36+42)
Pénzforgalom nélküli bevételek
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+…+46)
Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13)
Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások
különbsége (48+44-21)
Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)
Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)
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adatok ezer Ft-ban
Módosított Teljesítés
előirányzat
7 937
8 000
5 680
2 666
2 666
1 243
9 488
9 488
8 433
14 135
13 539
13 926
264
11 468
11 731
3 853

3 853

132
131

100

100

38 443

49 114

41 276

10993
10993

10993
10993

8620
8620

10 993
49 436

10 993
60 107

8 620
49 896

49 436

60 107

-5
49 891

774
7 992
4 382

774
7 992
4 382

1 824
7 979
2 316

1 000

1 000

1 900

11 652
1 800
16 318
16 318

11 652
1 800
26 989
26 989

8 620
2 413
26 989
26 989

43 918

54 589

52 041

5 518
5 518

5 518
5 518

5 518
49 436

5 518
60 107

0
52 041

49 436
5 475

60 107
5 475

203
52 244
10 765

5 475
-5 475
0

5 475
-5 475
0

10 765
-8 620
208

7. melléklet a 4/2013.(IV.22.) önkormányzati rendelethez

Abod Község Önkormányzatának
egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása
2012.

Előző évi
költségvetési
beszámoló záró
adatai

MEGNEVEZÉS
1.

6.

Záró pénzkészlet
Forgatási célú pénzügyi műveletek
egyenlege
Egyéb aktív és passziv pénzügyi elszám.
összevont záróegyenlege (+/-)
Előző év(ek)ben képzett tartalékok
maradványa
Vállakozási tevékenység pénzforgalmi
eredménye (-)
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány
(1+/-2-3-4)

7.

Finanszírozásból származó korrekciók

8.

13.

Pénzmaradványt terhelő elvonások (+/-)
A vállalkozási tevékenység eredményéből
alaptevékenység ellátására felhaszn.összeg
Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+/-)
Módosított pénzmaradvány (5+/-6/-7+8+/-9)
/felhasználható/
A 11.sorból az egészségbiztosítási alapból
folyósított pénzeszköz maradványa
A 11.sorból kötelezettséggel terhelt
pénz maradvány

14.

A 11.sorból szabad pénzmaradvány

2.
3.
4.
5.

9.
10.
11.
12.

adatok ezer Ft-ban
Tárgyévi
költségvetési
beszámoló záró
adatai

3 624

5 977

513

305

418

418

4 555

6 700

4 555

6 700

4 555

6 700

3./ Napirendi pont tárgya:
A 2012. évi pénzmaradvány felhasználásáról
Előadó: polgármester
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztést vitára bocsátotta.
Ügyrendi Bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának az elfogadását.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd
meghozta a következő határozatot:
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ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
25/ 2013.(IV.22.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: 2012. évi pénzmaradvány felhasználásáról
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
pénzmaradvány felhasználásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

2012.

évi

Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2012.
pénzmaradvány elhasználását az alábbiak szerint fogadja el.

évi

Pénzkészlet 2012. december 31-én:
Aktív/passzív pénzügyi elszámolások:
Előző években képzett tartalékok
Finanszírozási célú műveletek
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány összege
Finanszírozási korrekció
Költségvetési pénzmaradvány

5.977 e Ft
305 e Ft
418 e Ft
0 e Ft
6.700 e Ft
0 e Ft
6.700 e Ft

2012. évi pénzmaradvány felhasználása

Megnevezés
Önkormányzat

Felhaszn.
pénzmarad
.
6.700

Működési
célú
felhasználás
6.700

Tartalék
(általános)
6.700

adatok e Ft-ban
Felhalmozási
célú felhasz.
Összesen
összeg
0
6.700

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati
rendeletében jóváhagyott előző évi pénzmaradvány igénybevételének összegét 6.700 e Ft-tal,
ebből a működési célú felhasználást 6.700 e Ft-tal, míg fejlesztési célú felhasználást 0 Ft-tal
növeli.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

4./ Napirendi pont tárgya:
Abod Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról
Előadó: polgármester
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztést vitára bocsátotta.
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Ügyrendi Bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának az elfogadását azzal a
módosítással együtt, hogy kerüljön a határozati javaslatba a 2013. április 9. napján megtartott
rendkívüli ülésen hozott döntés, mely a Falugondnoki Szolgálat székhelyének épülete
gépészeti megoldásának akadálymentes közlekedésre alkalmas állapotának biztosításáról
hozott a képviselő-testület.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a módosító javaslatot szavazásra
bocsátja.
Képviselő-testület a módosító javaslatot 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
elfogadta.
Polgármester a módosítással együtt javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Képviselő-testület a javaslatot – a módosítással együtt - 4 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
26/ 2013.(IV.22.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Abod Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának
elfogadásáról
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetési koncepciót
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
1./ A 2014. évi költségvetési tervezést az alábbi elvek figyelembe vételével kell
elvégezni:
a) takarékos gazdálkodás folytatásával működőképesség megőrzése,
b) szűkös anyagi lehetőségek figyelembevételével a kötelezően ellátandó feladatok
prioritásának biztosítása,
c) szociálisan rászorultak támogatása,
d) 100%-os támogatottságú pályázatokhoz való kapcsolódás,
e) elnyert pályázatok önrészének biztosítása.
2./ Működési, fejlesztési bevételek és kiadások egyensúlyának biztosítása.
3./ A kiemelt előirányzatokat az elfogadott költségvetési törvényben foglalt elveknek és
kötelező jellegű előírásoknak megfelelően kell kialakítani. Nem kötelező feladatok
finanszírozásának felülvizsgálata.
4./ A szociálpolitikai juttatások 2014. évi előirányzatának kialakítása során figyelembe
kell venni a költségvetési támogatások rendszere szerkezetének, valamint a szociális
törvény módosításából eredő változásokat.
5./ A 2014. évi fejlesztési feladatok és felújítási célok között a rendelkezésre álló
felhalmozási források ismeretében az alábbiakat tervezni kell.
a) elnyert pályázati pénzeszköz bevonásával a beruházások,
megvalósítása,
b) járdaépítések, felújítások Start munkaprogram keretében
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felújítások

c) parkosítások, növénytermesztés a Start munkaprogram keretében
d) lehetőségeinkhez mérten az intézményi épületek állagmegóvása, korszerűsítése.
e) a Falugondnoki Szolgálat székhelyének épülete gépészeti megoldásának
akadálymentes közlekedésre alkalmas állapotának biztosítása.
6./ Felkéri a bizottságot, hogy a költségvetési koncepció alapján folyamatában segítse az
önkormányzat költségvetésének tervezését és megalapozott takarékos gazdálkodását.
Határidő: azonnal, illetve költségvetési rendelet megalkotásának határideje
Felelős: polgármester

5./Napirendi pont tárgya:
Magánszemélyek kommunális adójáról
Előadó: polgármester
(A rendeletet-tervet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester a rendelet-tervezetet vitára bocsátotta.
Ügyrendi Bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a rendeletet-tervezetet 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
elfogadta, majd megalkotta az alábbi rendeletét:

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2013.(IV.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv.
1.§ (1) bekezdésében és a 6.§-ában kapott felhatalmazás alapján,
Abod Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IX.13.)
önkormányzati rendelet 2. mellékletében meghatározott feladatkörében eljáró Ügyrendi
Bizottság véleményének kikérésével,
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1)
bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
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1.§

Az adó mértéke adótárgyanként 13.000,- Ft/év.

2.§

Mentes az adó alól a szükséglakás, és az építési tilalom alatt álló telek.

3.§

A befizetett kommunális adót elsősorban a község infrastruktúrájának fejlesztésre kell
fordítani.

4.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

5.§

Hatályát veszti a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 4/2012. (XI.27.)
önkormányzati rendelet.
Vártás József jegyző távollétében:
Méhész Katalin
aljegyző

Restyánszki Gábor
polgármester

Kihirdetési záradék:
Kihirdetve Abod Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
7/2011.((IX.13.) önkormányzati rendelet 16. § (5) bekezdése szerint az Edelényi Közös
Önkormányzati Hivatal Abodi Kirendeltség hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2013. április
22. napján.
Abod, 2013. április 22.
Vártás József jegyző távollétében:
Méhész Katalin
aljegyző
6./Napirendi pont tárgya:
Talajterhelési díjról
Előadó: polgármester
(A rendeletet-tervet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester a rendelet-tervezetet vitára bocsátotta.
Ügyrendi Bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a rendeletet-tervezetet 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
elfogadta, majd megalkotta az alábbi rendeletét:
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ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2013.(IV.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003.
évi LXXXIX. törvény 21/A.§ (2), valamint 26.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján,
Abod Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IX.13.)
önkormányzati rendelet 2. mellékletében meghatározott feladatkörében eljáró Ügyrendi
Bizottság véleményének kikérésével,
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1)
bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó
talajterhelési díj (a továbbiakban: talajterhelési díj) mértéke a környezetterhelési díjról
szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktd.) 12.§ -a szerinti 1200 Ft/ m3
egységdíj és a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő
települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet szerinti fokozott
érzékenységű területekhez tartozó 3,0-s területérzékenységi szorzó alapján 3600 Ft/m3.
2.§ Mérési lehetőség hiányában a fogyasztott vízmennyiséget az állami tulajdonú közüzemi
vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű
használatáért fizetendő díjakról szóló 47/1999. (XII.28.) KHVM rendelet 2. mellékletében
foglaltak szerint kell meghatározni.
3.§ A kibocsátó a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjat az
önkormányzati adóhatósága 10402142-49565051-48561203 számú számla javára fizeti
meg.
4.§ (1) A kibocsátó a díjfizetési kötelezettségről évente a Ktd. 21/A.§ (1) bekezdésében
maghatározott határidőig bevallást tesz az 1. melléklet szerinti nyomtatványon, az
abban feltüntetett adatokkal.
(2) A kibocsátó köteles a vízfogyasztást, illetve a szennyvíz elszállítást igazoló számlákat a
tárgyévet követő 5. év végéig megőrizni, és ellenőrzés esetén bemutatni.
(3) A bevallásban feltüntetett adatokat az adóhatóság a közműves ivóvíz szolgáltatója által
biztosított adatok alapján ellenőrzi.
(4) A közműves ivóvíz-szolgáltatója a tárgyévet követő év február 28. napjáig szolgáltat
adatot kibocsátónként a tárgyévi felhasznált ivóvíz, valamint a vízvezeték
meghibásodása miatt elszivárgott víz mennyiségéről.
(5) A szennyvízcsatorna-hálózatot üzemeltető közszolgáltató a talajterhelési díj
megállapítása és ellenőrzése érdekében adatot szolgáltat a tárgyévet követő év február
28. napjáig a csatornára tárgyévben rácsatlakozókról, illetve műszaki okok miatt
rácsatlakozni nem tudókról.
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5.§ (1) Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól az a kibocsátó, akinek a közszolgáltató által
igazolt Ktd. 12.§ (2) bekezdése, és 14.§-a figyelembe vételével megállapított éves
vízfogyasztása nem haladja meg a 24 m3-t.
(2) A kibocsátót 90%-os talajterhelési díjkedvezmény illeti meg, amennyiben a
közszolgáltató által igazolt Ktd. 12.§ (2) bekezdése, és 14.§-a figyelembe vételével
megállapított éves vízfogyasztása meghaladja az (1) bekezdésben szereplő mértéket,
de nem haladja meg a 84 m3-t.
(3) Amennyiben a kibocsátó közszolgáltató által igazolt Ktd. 12.§ (2) bekezdése, és 14.§-a
figyelembe vételével megállapított éves vízfogyasztása meghaladja a (2) bekezdésben
szereplő mértéket, a kibocsátó a talajterhelési díj 100%-ának megfizetésére köteles.
(4) Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól az a kibocsátó, aki a közcsatornára ráköt,
és a rákötés időpontjáig a tárgyévi kibocsátás mennyisége az 5. §. (1) bekezdésében
meghatározott mértéket nem haladja meg.
(5) A kibocsátót 90 %-os díjkedvezmény illeti meg, amennyiben a közcsatornára ráköt, és
a rákötés időpontjáig a tárgyévi kibocsátás mennyisége az 5.§. (2) bekezdésben
meghatározott mértéket nem haladja meg.
6.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
7.§ Hatályát veszti a talajterhelési díjról szóló 5/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelet.

Vártás József jegyző távollétében:

Méhész Katalin
aljegyző

Restyánszki Gábor
polgármester

Kihirdetési záradék:
Kihirdetve Abod Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
7/2011.((IX.13.) önkormányzati rendelet 16. § (5) bekezdése szerint az Edelényi Közös
Önkormányzati Hivatal Abodi Kirendeltség hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2013. április
22. napján.
Abod, 2013. április 22.

Vártás József jegyző távollétében:
Méhész Katalin
aljegyző
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1. melléklet a 6/2013.(IV.22) önkormányzati rendelethez
Határidő: 201... március 31.
Benyújtás, postára adás napja: ……………………

BEVALLÁS
A 201.. évi az önkormányzati adóhatóság felé teljesítendő talajterhelési díj fizetési kötelezettségről

Magánszemély kibocsátó
1. Neve: ………………….…………………..………….. Leánykori neve: ………....…………….………………………………..
2. Születési hely és idő: …………...………………………………….....……..………………………………………………………..
Anyja neve: …...………….…………...…………………………………..…..…………………………………………………………..
3. Adóazonosító jele: …….…………………..………..…………………………………………………………………………………..
4. Lakcíme: ………………………………….……………..……....…………………………………………………………………………..
Kibocsátó hely címe: ……...…….……………….……………………...……………………………………………………………

Nem magánszemély kibocsátó
1. Neve, elnevezése: ……………………...…………………..………………………………………………………………………..
rövidített cégneve: …….………………..…………………………………………………………………………………………..
2. Adószáma: ……………..……………………………. Cégjegyzék szám:…………...…………………………………………
Statisztikai számjele: …….………….……………………………………………..……………………………………………….
3. Címe: székhelye.…………………….……………………………………………..…………………………………………………..
telephelye……………………...…..………………………………………………………………………………………….
4. Kibocsátó hely címe. …………………………………..…………………………………………………………………………….
5. Képviselőjének neve, címe, telefonszáma: …………………………………………........................................
Bevallási időszak: 201 ……....……………től 201……….………………-ig
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Talajterhelési díj számítása:
……………..………… m3

1. A kibocsátó által fogyasztott teljes vízmennyiség

2. Díjalap csökkentő tényezők:
- locsolási célú felhasználás (vízszolgáltató igazolása alapján)
……………..………… m3
- szennyvíztárolóból elszállított, számlákkal igazolt mennyiség, melyet olyan arra
feljogosított szervezet szállított el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások
szerinti elhelyezését igazolja
……………..………… m3
……………..………… m3
3.600.-Ft/ m3

3. Díjfizetési alap- kibocsátott szennyvíz (1-2) (A)
Talajterhelési díj egységdíjának mértéke
(M)
4. Számított talajterhelési díj összege: (AxM)….m3x3.600,-Ft)

..…………..…………Ft

5. Önkormányzat rendeletével biztosított mentesség összege: (4.)
(Amennyiben az éves díjfizetési alap a 24 m3-t nem haladja meg
a teljes számított talajterhelési díj összege.)

…………..…………..Ft

6. Önkormányzat rendeletével biztosított kedvezmény összege:(4.x0,9)
(Amennyiben az éves díjfizetési alap a 84 m 3-t nem haladja meg
a számított díj 90 %-a.)

…………...………….Ft

7. Fizetendő talajterhelési díj: (4.-5.) vagy (4.-6.)

………………………..Ft

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Abod, 201... ……………………….
…………..…………………………………...
tulajdonos, kibocsátó aláírása

7./ Napirendi pont tárgya:
Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatásaival kapcsolatos elszámolásról
Előadó: polgármester
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztést vitára bocsátotta.
Ügyrendi Bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának az elfogadását.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a javaslatot szavazásra bocsátja.
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Képviselő-testület a javaslatot 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd
meghozta az alábbi határozatot:
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
27/ 2013.(IV.22.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

A közös önkormányzati
kapcsolatos elszámolásról

hivatal

személyi

juttatásaival

Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
közös önkormányzati hivatal személyi juttatásaival kapcsolatos
elszámolásról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közös
önkormányzati hivatal működtetése során Abod Község Önkormányzatát
terhelő Szendrőlád Község Önkormányzata által megküldött
költségekről szóló elszámolást 2013. január hónapra: 30.037.- forint,
(azaz Harmincezer-harminchét forint), 2013. február hónapra:
327.625.- forint ( azaz Háromszázhuszonhétezer-hatszázhuszonöt forint)
összegben elfogadja és elrendeli az összegnek Szendrőlád Községi
Önkormányzat 11994002 -06348106-10000001 számú költségvetési
elszámolási számlájára történő átutalását azzal, hogy az átutalás
megtörténtéről
küldje meg a bizonylatot Szendrőlád Község
Önkormányzata.
2.

Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közös
önkormányzati hivatal működtetése során Abod Község Önkormányzatát
terhelő Ládbesenyő Község Önkormányzata által megküldött
költségekről szóló elszámolást 2012. december hónapra: 412.288.forint (azaz Négyszáztizenkettőezer-kettőszáznyolcvannyolc forint),
2013.
január
hónapra:
142.729.forint
(
azaz
Egyszáznegyvenkettőezer-hétszázhuszonkilenc forint), 2013. február
hónapra 7.408.- forint ( azaz Hétezer-négyszáznyolc forint)összegben
elfogadja és elrendeli az összegnek Ládbesenyő Község Önkormányzat
1173480-15548438-00000000
számú
költségvetési
elszámolási
számlájára történő átutalását azzal, hogy az átutalás megtörténtéről küldje
meg a bizonylatot Ládbesenyő Község Önkormányzata.

3. Képviselő-testület a fedezetet a 2013. évi költségvetésében az átadott
pénzeszközök terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős:
polgármester
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8./ Napirendi pont tárgya:
Belső ellenőrzési feladatellátásról
Előadó: polgármester
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztést vitára bocsátotta.
Ügyrendi Bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának az elfogadását.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a javaslatot szavazásra bocsátja.

Képviselő-testület a javaslatot 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd
meghozta az alábbi határozatot:

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
28/ 2013.(IV.22.) H A T Á R O Z A T A

Tárgy:

Belső ellenőrzési feladatellátásról

Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
„Megbízási Szerződés” belső ellenőrzési feladatellátásról szóló
előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a belső ellenőrzési
feladatok ellátására beérkezett ajánlatokat megtárgyalta és javasolja az
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének Pachmanné Tóth
Anita regisztrált belső ellenőr ajánlatának az elfogadását.
2. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a belső ellenőrzési
feladatokat az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalon belül kívánja
ellátni.
3. Képviselő-testület a belső ellenőrzési feladatok ellátásáért 2013. május
01. napjától havi: 15.000.- forint (azaz Tizenötezer forint) összeget
biztosít a 2012. évi pénzmaradványa terhére, melynek átutalását
elrendeli minden hó 15. napjáig az Edelényi Közös Önkormányzati
Hivatal költségvetési és elszámolási számlájára.
Határidő: azonnal, illetve minden hó 15.
Felelős: polgármester
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9./ Napirendi pont tárgya:
Ivóvízellátásra vonatkozó „Üzemeltetési, Közműszolgáltatási Szerződés” jóváhagyásáról
Előadó: polgármester
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztést vitára bocsátotta.
Ügyrendi Bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának az elfogadását.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd
meghozta az alábbi határozatot:
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
29/ 2013.(IV.22.) H A T Á R O Z A T A

Tárgy: Ivóvízellátásra vonatkozó „ Üzemelétetési, Közműszolgáltatási
Szerződés” jóváhagyásáról
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
az ivóvízellátásra vonatkozó üzemeltetési, közműszolgáltatási
szerződés jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést
hozza:
1. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja,
hogy Abod Község Önkormányzata a BORSODVÍZ Zrt. által
megküldött
ivóvízellátásra
vonatkozó
„Üzemeltetési,
Közszolgáltatási Szerződés”-t 2012. évben nem tárgyalta, nem
hagyta jóvá.
2. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
BORSODVÍZ Zrt. által megküldött ivóvízellátásra vonatkozó
„Üzemeltetési, Közszolgáltatási Szerződés”-t nem hagyja jóvá.
3. Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy kezdeményezzen
érdemi tárgyalásokat az ÉRV. Zrt-vel az ivóvíz- és
szennyvízhálózat üzemeltetése tárgyában és elrendeli az erről szóló
előterjesztés beterjesztését a képviselő-testületnek 2013. május 31.
napjáig.
4. Képviselő-testület elrendeli a BORSODVÍZ- Zrt. tájékoztatását a
képviselő-testület döntéséről az „Üzemeltetési, Közszolgáltatási
Szerződés”-t érintő döntésről.
Határidő: azonnal, illetve 2013. május 31.
Felelős:
polgármester
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10./ Napirendi pont tárgya:
„Vagyonkiadási jegyzőkönyv” a víziközmű-vagyonról
Előadó: polgármester
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztést vitára bocsátotta.
Ügyrendi Bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának az elfogadását.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd
meghozta az alábbi határozatot:
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
30/ 2013.(IV.22.) H A T Á R O Z A T A

Tárgy:

„Vagyonkiadási Jegyzőkönyv” a víziközmű vagyonról

Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
BORSODVÍZ Önkormányzati Közüzemi Szolgáltató Zártkörűen működő
Részvénytársaság „Vagyonkiadási Jegyzőkönyv”-ében foglaltakat a
víziközmű vagyonról és az alábbi döntést hozza:
1. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Abod Község
Önkormányzata, mint ellátásért felelős és a BORSODVÍZ
Önkormányzati Közüzemi Szolgáltató Zártkörűen működő
Részvénytársaság, mint szolgáltató között a „Vagyonkiadási
Jegyzőkönyv”-et 1. számú melléklettel együtt – jóváhagyja.
2. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a „Vagyonkiadási
Jegyzőkönyv” aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős:
polgármester
11./ Napirendi pont tárgya:
Abod Község Önkormányzatának közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervéről
Előadó: polgármester
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztést vitára bocsátotta.
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Ügyrendi Bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának az elfogadását.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd
meghozta az alábbi határozatot:
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
31/ 2013.(IV.22.) H A T Á R O Z A T A

Tárgy:

Abod Község Önkormányzatának közép- és hosszú távú
vagyongazdálkodási tervéről

Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Abod
Község Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási
tervéről szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 9. §. (1) bekezdés alapján az önkormányzat
vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben, valamint a nemzeti vagyonról
szóló törvény 7. § (2) bekezdésében meghatározott rendeltetése
biztosításának céljából közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét
az alábbi tartalommal fogadja el:
I. Abod Község Önkormányzat középtávú vagyongazdálkodási terve
2013-2017. évre vonatkozóan:
a) Az önkormányzati vagyonnal – mint a nemzeti vagyonnal – felelős
módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni.
b) A vagyongazdálkodás feladta az önkormányzat teherbíró
képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a
mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges,
egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos
működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő
használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló
vagyontárgyak elidegenítése.
c) Az önkormányzati vagyonfejlesztés (létrehozás, bővítés, felújítás)
céljait a Képviselő-testület döntései és az éves költségvetési rendelet
határozza meg.
d) Az önkormányzati vagyon hasznosításának alternatívái:
A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának
biztosítása, hasznosításának célja, a kötelező és önként vállalt
feladatok hatékony és eredményes ellátása.
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A hasznosítás formái:
1. A feladatok ellátásához nem szükséges vagyon elidegenítése
2. Használatba adása, bérbeadása
3. Önkormányzati vagyontárgyakkal vállalkozási tevékenység folytatása
1.1. A vagyon értékesítése
A rendelkezésre álló szabad vagyon értékesítésénél az önkormányzat
vagyonáról szóló hatályos önkormányzati rendelet, valamint a magasabb
szintű jogszabályokban foglaltak szerint kell eljárni, figyelemmel az
önkormányzat nemzeti vagyonnal való felelős módon történő gazdálkodásra.
A vagyonértékesítésből származó bevétel elsősorban fejlesztési kiadások,
fejlesztési hitelek törlesztésének fedezetéül szolgál, másodlagosan a
folyószámlahitelt kell csökkenteni.
2.2. Használatba adás, bérbeadás
a) A lakás és nem lakás célú helyiségek bérbeadása során a hatályos
jogszabályok alapján kell eljárni.
b) A telkek hasznosítása az önkormányzat vagyonáról szóló hatályos
önkormányzati rendeletben foglaltak alapján tehető meg.
c) A bérlet útján nem hasznosított ingatlan esetében törekedni kell arra, hogy
minél rövidebb ideig legyen kihasználatlan állapotban.
3.3. Vállalkozás folytatásával történő vagyonhasznosítás
Az önkormányzati feladatok ellátásához nélkülözhető vagyonnal vállalkozási
tevékenység folytatható. Az önkormányzati vállalkozás az alaptevékenységet
nem veszélyeztetheti. Az önkormányzat csak olyan átlátható gazdálkodó
szervezetben vehet részt, amelyben a felelőssége nem haladja meg vagyoni
hozzájárulásának mértékét.
a) Az önkormányzati feladat változások miatti ön kormányzati vagyonban
bekövetkező változásokat követően a közfeladatok ellátását szolgáló
vagyon hasznosítását felül kell vizsgálni, törekedve a maximális
kihasználtságra, a gazdaságos üzemeltetésre, a felesleges vagyontárgyak
értékesítésére.
b) Az önkormányzat vagyonában várható változások nyomon követése
érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a vagyon-nyilvántartás
aktualizálására.
c) Az önkormányzatnak a lehetőségeihez képest elő kell segíteni a
munkahelyteremtő vállalkozások letelepítését, arra alkalmas terület
biztosításával.
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II. Abod Község Önkormányzatának hosszú távú vagyongazdálkodási
terve 2013-2022. évre vonatkozóan:
a) Alapjául szolgál a középtávú vagyongazdálkodási terv.
b) Az önkormányzatnál a vagyon megőrzésének elsődlegessége elv
érvényesül a hosszú távú működési stabilitás biztosítása érdekében.
c) Az intézményi feladatellátás tárgyi feltételeit az előírásoknak
(közegészségügyi, szakmai stb.) való megfelelés, az energiatakarékos
üzemelés, az ellátás színvonalának emelése érdekében - elsősorban
pályázati források igénybevételével – korszerűsíteni kell.
d) A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, illetve a kiadáscsökkentés
mellett szem előtt kell tartani, hogy ne vagyon felélést eredményezzen. A
piaci helyzet ismeretében évente felül kell vizsgálni az értékesítendő,
valamint a más módon hasznosítható vagyonelemeket.
e) A vagyonhasznosítás bevételeit minél nagyobb arányban a vagyontárgyak
megóvására, megújítására, illetve beruházásra kell fordítani.
f) Az önkormányzat szempontjából kedvező pályázati lehetőségek maximális
kihasználására kell törekedni.
g) Minden önkormányzati intézmény közvilágítás energiahatékonyságának
növelése, a fűtési rendszerek korszerűsítése. Az önkormányzati
intézmények energiatakarékosságának növelése.
Határidő: azonnal, illetve folyamatos
Felelős:
polgármester

12./Napirendi pont tárgya:
Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
Előadó: polgármester
(A rendeletet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester a rendelet-tervezetet vitára bocsátotta.
Ügyrendi Bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a rendeletet-tervezetet 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
elfogadta, majd megalkotta az alábbi rendeletét:

29

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2013.(IV.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában kapott felhatalmazás alapján,
Abod Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IX.13.)
önkormányzati rendelet 2. mellékletében meghatározott feladatkörében eljáró Ügyrendi
Bizottság véleményének kikérésével,
a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Hatályát veszti:
a) a körjegyzőség hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti
és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló
13/2001.(XII.17.) önkormányzati rendelet,
b) az első lakáshoz jutók egyszeri támogatásáról szóló 4/2002.(III.11.) önkormányzati
rendelet és a
c) a körjegyzőség hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti
és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló
6/2003.(IV.3.) önkormányzati rendelet.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.

Vártás József jegyző távollétében:
Méhész Katalin
aljegyző

Restyánszki Gábor
polgármester
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Kihirdetési záradék:
Kihirdetve Abod Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
7/2011.((IX.13.) önkormányzati rendelet 16. § (5) bekezdése szerint az Edelényi Közös
Önkormányzati Hivatal Abodi Kirendeltség hirdetőtábláján való kifüggesztéssel
2013. április 22. napján.
Abod, 2013. április 22.
Vártás József jegyző távollétében:
Méhész Katalin
aljegyző
13./Napirendi pont tárgya:
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról
Előadó: polgármester
(A rendeletet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester a rendelet-tervezetet vitára bocsátotta.
Ügyrendi Bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a rendeletet-tervezetet 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
elfogadta, majd megalkotta az alábbi rendeletét:

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2013.(IV.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény 18. § (1) bekezdés b) pontjában, a 21. §-ában és a
131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
Abod Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IX.13.)
önkormányzati rendelet 2. mellékletében meghatározott feladatkörében eljáró Ügyrendi
Bizottság véleményének kikérésével,
A Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
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1. § (1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (a továbbiakban: támogatás) iránti kérelmet
az erre rendszeresített nyomtatványon az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
Abodi Kirendeltségén lehet benyújtani.
(2) A támogatás megállapítását nevelési, oktatási intézmény, gyámhatóság
családvédelemmel foglalkozó intézmény, valamint természetes személy, vagy a
gyermekek védelmének érdekeit ellátó társadalmi szerv is kezdeményezheti, továbbá
a támogatás hivatalból is megállapítható.
(3) A kérelemhez a kérelmező köteles a jövedelem-nyilatkozatában feltüntetett
jövedelmekről nyilatkozni és az erre vonatkozó igazolásokat becsatolni.
2. §

A jövedelem számításának és igazolásának módját a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (2)-(5) bekezdésében
foglaltak szerint kell meghatározni.

3. § (1) Támogatásban részesíthető az a gyermek, ahol a család időszakosan létfenntartási
gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.
(2) Elsősorban azt a gyermeket, illetve fiatal felnőttet lehet alkalmanként támogatásban
részesíteni, akinek az ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni és az
alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt anyagi segítségre szorul, ha a
kérelmező és vele közös háztartásban élő hozzátartozók egy főre jutó havi jövedelme
nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét (28.500,- Ft).
(3) A támogatás annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek állapítható meg, aki a (2)
bekezdés szerinti feltételeknek megfelel, ha a támogatás
a) tanulmányi, tankkönyv költség lefedezéséhez,
b) átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek esetén a családjával való
kapcsolattartás elősegítéséhez,
c) gyógyszer, gyógyászati segédeszköz költségeinek megtérítéséhez,
d) táborozáshoz, osztálykiránduláshoz szükséges, vagy
e) a gyermek, illetve a fiatal felnőtt megélhetése a kérelem benyújtásakor más
módon nem biztosított.
(4) A támogatás alkalmankénti összege nem haladhatja meg az 5.000,-Ft-ot, éves
szinten pedig a 10.000,- Ft-ot.
(5) Nem részesíthető támogatásban az a család, mely ugyanazon, vagy hasonló
élethelyzetre, illetve indokra való hivatkozással átmeneti segélyben részesült.
(6) Ha a támogatás kérelmező részére történő folyósítása során nem látszik
biztosítottnak a támogatás gyermek érdekében történő felhasználása, úgy azt az
oktatási intézmény részére is lehet utalni.
(7) A támogatás házipénztárból nem fizethető ki.
4. § Ez a rendelet 2013. május 1-jén lép hatályba.
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5. § Hatályát veszti
a) a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 16/2004.(XI.15.) önkormányzati
rendelet és
b) a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 11/2005.(V.14.) önkormányzati
rendelet.
Vártás József jegyző távollétében:
Méhész Katalin
aljegyző

Restyánszki Gábor
polgármester

Kihirdetési záradék:
Kihirdetve Abod Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
7/2011.((IX.13.) önkormányzati rendelet 16. § (5) bekezdése szerint az Edelényi Közös
Önkormányzati Hivatal Abodi Kirendeltség hirdetőtábláján való kifüggesztéssel
2013. április 22. napján.
Abod, 2013. április 22.
Vártás József jegyző távollétében:
Méhész Katalin
aljegyző

14./Napirendi pont tárgya:
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól
Előadó: polgármester
(A rendeletet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester a rendelet-tervezetet vitára bocsátotta.
Ügyrendi Bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a rendeletet-tervezetet 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
elfogadta, majd megalkotta az alábbi rendeletét:
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ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2013.(IV.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 25. § (3) bekezdés b) pont, bb)
pont, bc) pont és a 50.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
Abod Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IX.13.)
önkormányzati rendelet 2. mellékletében meghatározott feladatkörében eljáró Ügyrendi
Bizottság véleményének kikérésével,
Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 8) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. Eljárási rendelkezések
1. § (1) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítására iránti kérelmet az

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Abodi Kirendeltségén kell előterjeszteni.

(2) A szociális támogatások kezdeményezésére a szociális, egészségügyi, nevelési és

oktatási intézmények vezetői is jogosultak.

(3) Átmeneti segély hivatalból is megállapítható.
(4) A jövedelem számításának és igazolásának módjára a Szt. 10. § (l)-(5)

bekezdésében foglaltak az irányadóak.
(5) A benyújtott jövedelemnyilatkozatban és igazolásokban szereplő adatok
valódisága a lakókörnyezet megtekintésével, környezettanulmány készítésével
ellenőrizhető.
(6) A tényállás tisztázása érdekében környezettanulmányt kell készíteni abban az
esetben, ha a kérelmező által igazolt jövedelem a kérelmező kiadásait, életvitelét
nem fedezi.
2. § (1) A megállapított támogatások jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétele esetén az

Szt. 17. §-ában foglaltak szerint az igénybe vevőt visszafizetésre kell kötelezni.
(2) Ha a szociális hatáskört gyakorló szerv visszafizetési kötelezettséget rendel el a
megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét és a kamat összegét amennyiben
annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné:
a) méltányosságból csökkentheti, elengedheti, ha a visszafizetésre kötelezett
személy családjának, vagy háztartásának egy főre jutó havi jövedelme nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át,
és/vagy
b) részletfizetést állapíthat meg, ha magasabb szintű jogszabály másként nem
rendelkezik.
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II. Fejezet
Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások
2. Aktív korúak ellátása
3.§ (1) Az aktív korúak ellátására való jogosultság időtartama alatt - külön kérelem alapján az a személy, aki
a) a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakvéleménye szerint legalább
30 %-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy
b) szakorvos által kiállított igazolás alapján pszichiátriai beteg, szenvedély beteg,
vagy kényszergyógykezelés alatt áll, vagy
c)
veszélyeztetett terhes és ezt a szakorvos igazolja
rendszeres szociális segélyre jogosult.
(2) Az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az Szt. 37. § (1) bekezdés b)-c)

pontja valamint e rendelet 3. § (1) bekezdése alapján rendszeres szociális segélyre
jogosult, a segély folyósításának előfeltételeként köteles együttműködni az Edelényi
Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatával (Edelény, István király útja
58.) (továbbiakban: Családsegítő Szolgálat).
A (2) bekezdésben meghatározott személy köteles a Családsegítő Szolgálatnál
(Szolgálattal):
a) az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozat jogerőre
emelkedését követő 15 napon belül felkeresni és ott nyilvántartásba vetetni
magát,
b) részt venni az egyéni élethelyzethez igazodó, beilleszkedést elősegítő program
kidolgozásában,
c) írásban megállapodást kötni a beilleszkedést segítő program megvalósítására,
a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül,
d) teljesíteni a megállapodásban vállaltakat,
e) köteles közreműködni legalább háromhavonta történő személyes találkozás
létrejöttében.
(3)

(4)

A Családsegítő Szolgálat feladatai az együttműködés keretében:
a) figyelemmel kíséri a rendszeres szociális segélyre vonatkozó határozatban
megállapított határidő betartását, és annak megszegése esetén megvizsgálja a
mulasztás okát,
b) a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a jogerős határozat alapján –
a megjelenéskor - nyilvántartásba veszi,
c) tájékoztatja a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a beilleszkedést
segítő program elkészítésének menetéről a programok típusairól, az
együttműködés eljárási szabályairól,
d) a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül a rendszeres szociális
segélyre jogosult személybevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez
igazodó beilleszkedést segítő programot, és arról a segélyben részesülő
személlyel írásban megállapodást köt,
e) folyamatosan kapcsolatot tart a rendszeres szociális segélyre jogosult
személlyel, és legalább 3 havonta személyes találkozás útján figyelemmel kíséri
a beilleszkedést segítő programban foglaltak betartását,
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f) legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést segítő program

végrehajtásáról, és amennyiben szükséges a segélyre jogosult személy
bevonásával módosítja a programot.
(5)
A beilleszkedést segítő programok típusai az együttműködő személy szociális
helyzetéhez és mentális állapotához igazodva a következők:
a) álláspontfelmérő és álláskeresési tréningek,
b) szociális életvezetési tanácsadás,
c) mentálhigiénés tanácsadás,
d) pályaválasztási és pályakorrekciós tanácsadás,
e) munkavállalási tanácsadás, tréning,
f) a nem foglalkoztatott személy saját erőforrásainak féltárására irányuló egyéni
esetvezetés,
g) más ellátási formákhoz való hozzájutás elősegítése.
(6) A rendszeres szociális segélyben részesülő egészségkárosodottnak nem minősülő

személy együttműködési kötelezettségét megszegi, ha a 3. § (3) bekezdésében
foglaltak bármelyikét nem teljesíti.

(7) Az együttműködési kötelezettség megszegése esetén a Családsegítő Szolgálat
munkatársa:
a) 5 napon belül írásban, vagy személyesen megkeresi az együttműködésre
köteles személyt, aki az együttműködési kötelezettség megszegésének okát a
megkeresést követő 8 napon belül igazolhatja,
b) vizsgálja a mulasztás okát és amennyiben az együttműködésre köteles személy:
ba) önhibáján kívül nem tett eleget kötelezettségének megkezdi, illetve
folytatja az együttműködést,
bb) önhibájából nem tett eleget kötelezettségének soron kívül értesíti a
települési önkormányzat jegyzőjét az együttműködés létrejöttének
elmaradásáról, illetve megszegéséről.
(8) Az a segélyezett, aki a segély folyósításának időtartama alatt együttműködési

kötelezettségét neki felróható módon 2 éven belül ismételten megszegi, az eljárásra
való jogosultságát - az Szt. 37/B. § (2) bekezdése alapján - meg kell szüntetni.
(9) A (7) bekezdésben említett megszegés tényét a Családsegítő Szolgálat soron kívül

közli a települési önkormányzat jegyzőjével.

3. Átmeneti segély

4.§ (1) Az Szt. 45. §-ában foglaltak figyelembe vételével átmeneti segély állapítható meg
annak a személynek/családnak, aki/amely létfenntartását rendkívüli élethelyzetbe
került, illetve időszakosan bekövetkezett, vagy tartósan fennálló létfenntartási
problémákkal küzd feltéve, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének
200 %-át.
(2) Az átmeneti segély természetben, készpénzben, vagy egyszerre mindkét formában is

biztosítható.
(3) Egy családnak egy naptári éven belül nyújtott átmeneti segély (pénzbeli és

természetbeni) együttesen nem haladhatja meg a 15.000,-Ft-ot, továbbá az esetenként
megállapított segély összege nem haladhatja meg a 3.000,-Ft-ot.
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Átmeneti segély házipénztárból nem fizethető ki.

(4)

4. Temetési segély

5.§ (1) Temetési, vagy hamvasztási támogatás (továbbiakban együtt: temetési segély)
nyújtható annak a személynek, aki az elhunyt személy eltemettetéséről
gondoskodott abban az esetben, ha nem esik az Szt. 46. § (2) bekezdésében
meghatározott kizárási ok hatálya alá.
(2)

A temetési segély iránti kérelmet a haláleset időpontjától számított 6 hónapon
belül lehet benyújtani és mellékelni kell a temetés költségeiről, a segély kérő
nevére kiállított eredeti számlát, illetve a segélykérő saját, valamint vele azonos
lakcímen élő közeli hozzátartozó kérelem benyújtását megelőző hónapra
vonatkozó jövedelméről szóló igazolást.

(3)

Ha a temetési segély megállapítását nem a haláleset szerint illetékes települési
önkormányzattól kérik, a kérelemhez be kell mutatni az elhunyt halotti
anyakönyvi kivonatát.

(4)

Az eredeti temetési számlát, valamint a halotti anyakönyvi kivonatot a kérelmező
részére vissza kell adni, a megállapított segély összegét azonban a számla eredeti
példányára rá kell vezetni.

(5)

Temetési segélyben részesíthető, aki az elhunyt temetéséről gondoskodott és
családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi
nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át.

(6)

A temetési segély összege a család jövedelmének figyelembe vételével kerül
megállapításra. Amennyiben az egy főre jutó jövedelem:
a) az öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem haladja meg, akkor a segély
összege 16.000,- Ft,
b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg, akkor a
segélyösszege: 12.000,- Ft,
c ) az Öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át nem haladja meg, akkor a
segély összege 8.000,- Ft

(7)

A helyben szokásos legalacsonyabb temetés költsége 80.000,- Ft.
III. Fejezet
Természetben nyújtott szociális ellátások

5. Köztemetés
6. § Közköltségen történő eltemettetésen a helyben szokásos legalacsonyabb szertartás

szerint kell eljárni
6. Közgyógyellátás
7. § (1) Szociálisan rászorult személy részére méltányosságból közgyógyellátásra való

jogosultság állapítható meg.
(2) Szociálisan rászorultnak tekinthető a kérelmező, ha:
a) családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén annak
200 %-át, valamint
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b) a havi rendszeres gyógyító ellátás költségeinek mértéke eléri, vagy meghaladja az

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át.

IV. Fejezet
Szociális szolgáltatások
7. Az önkormányzat által biztosított szociális szolgáltatások
9. § A Képviselő-testület a szociális alapszolgáltatások körében az alábbi szolgáltatásokat

biztosítja:
a) étkeztetés,
b) házi segítségnyújtás,
c) családsegítés.
8. Az étkeztetés szociális alapszolgáltatásra vonatkozó részletszabályok
10.§ (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
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
szakorvosi szakvéleménnyel igazolják.

pszichiáter,

vagy

neurológus

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 történhet:
a) étel házhoz szállításával,
b) étel elvitelének lehetőségével.
V. Fejezet
Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet 2013. május 1-jén lép hatályba.
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12. § Hatályát veszti:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló
17/2004.(XI.15.) önkormányzati rendelet,
a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló
12/2005.(V.14.) önkormányzati rendelet,
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 14/2005.(VIII.31.)
önkormányzati rendelet,
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 18/2005.(XI.22.)
önkormányzati rendelet
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 3/2006.(II.14.)
önkormányzati rendelet és
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2006.(IX.11.)
önkormányzati rendelet.

Vártás József jegyző távollétében:
Méhész Katalin
aljegyző

Restyánszki Gábor
polgármester

Kihirdetési záradék:
Kihirdetve Abod Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
7/2011.((IX.13.) önkormányzati rendelet 16. § (5) bekezdése szerint az Edelényi Közös
Önkormányzati Hivatal Abodi Kirendeltség hirdetőtábláján való kifüggesztéssel
2013. április 22. napján.
Abod, 2013. április 22.
Vártás József jegyző távollétében:
Méhész Katalin
aljegyző
Polgármester – mivel más hozzászólás, javaslat nem hangzott el, - megköszönte a
képviselő-testületi tagok megjelenését és az ülést bezárta.
A közmeghallgatásról külön jegyzőkönyv készül.
K.m.f.
Vártás József jegyző távollététében:
Méhész Katalin
aljegyző

Restyánszki Gábor
polgármester
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KIVONAT
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 22. napján
megtartott rendes nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
24/ 2013.(IV.22.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok
végrehajtásának állásáról
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a nyílt ülése
hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról szóló jelentést és az
alábbi döntést hozza:
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülésen hozott lejárt
határidejű határozatok végrehajtásának állásáról szóló jelentést elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

K.m.f.

Vártás József jegyző távollététében:
Méhész Katalin s.k.
aljegyző

Restyánszki Gábor s.k.
polgármester

Kivonat hiteléül:
- kiadó -
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KIVONAT
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 22. napján
megtartott rendes nyílt ülésének jegyzőkönyvéből
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
25/ 2013.(IV.22.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: 2012. évi pénzmaradvány felhasználásáról
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2012. évi
pénzmaradvány felhasználásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi
pénzmaradvány felhasználását az alábbiak szerint fogadja el.
Pénzkészlet 2012. december 31-én:
Aktív/passzív pénzügyi elszámolások:
Előző években képzett tartalékok
Finanszírozási célú műveletek
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány összege
Finanszírozási korrekció
Költségvetési pénzmaradvány

5.977 e Ft
305 e Ft
418 e Ft
0 e Ft
6.700 e Ft
0 e Ft
6.700 e Ft

2012. évi pénzmaradvány felhasználása

Megnevezés

Felhaszn.
pénzmarad.

Tartalék
(általános)

Önkormányzat

6.700

6.700

Működési
célú
felhasználás
6.700

adatok e Ft-ban
Felhalmozási
célú felhasz.
Összesen
összeg
0
6.700

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati
rendeletében jóváhagyott előző évi pénzmaradvány igénybevételének összegét 6.700 e Fttal, ebből a működési célú felhasználást 6.700 e Ft-tal, míg fejlesztési célú felhasználást 0 Fttal növeli.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
K.m.f.
Vártás József jegyző távollététében:
Méhész Katalin s.k.
aljegyző

Restyánszki Gábor s.k.
polgármester
Kivonat hiteléül:
- kiadó -

KIVONAT
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 22. napján
megtartott rendes nyílt ülésének jegyzőkönyvéből
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
26/ 2013.(IV.22.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Abod Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetési koncepciót
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
1./

A 2014. évi költségvetési tervezést az alábbi elvek figyelembe vételével kell elvégezni:
a)
takarékos gazdálkodás folytatásával működőképesség megőrzése,
b)
szűkös anyagi lehetőségek figyelembevételével a kötelezően ellátandó
feladatok prioritásának biztosítása,
c)
szociálisan rászorultak támogatása,
d)
100%-os támogatottságú pályázatokhoz való kapcsolódás,
e)
elnyert pályázatok önrészének biztosítása.

2./

Működési, fejlesztési bevételek és kiadások egyensúlyának biztosítása.

3./

A kiemelt előirányzatokat az elfogadott költségvetési törvényben foglalt elveknek és
kötelező jellegű előírásoknak megfelelően kell kialakítani. Nem kötelező feladatok
finanszírozásának felülvizsgálata.

4./

A szociálpolitikai juttatások 2014. évi előirányzatának kialakítása során figyelembe
kell venni a költségvetési támogatások rendszere szerkezetének, valamint a szociális
törvény módosításából eredő változásokat.

5./

A 2014. évi fejlesztési feladatok és felújítási célok között a rendelkezésre álló
felhalmozási források ismeretében az alábbiakat tervezni kell.
a)
b)
c)
d)
e)

elnyert pályázati pénzeszköz bevonásával a beruházások, felújítások
megvalósítása,
járdaépítések, felújítások Start munkaprogram keretében
parkosítások, növénytermesztés a Start munkaprogram keretében
lehetőségeinkhez mérten az intézményi épületek állagmegóvása,
korszerűsítése.
a Falugondnoki Szolgálat székhelyének épülete gépészeti megoldásának
akadálymentes közlekedésre alkalmas állapotának biztosítása.

6./

Felkéri a bizottságot, hogy a költségvetési koncepció alapján folyamatában segítse az
önkormányzat költségvetésének tervezését és megalapozott takarékos
gazdálkodását.
Határidő: azonnal, illetve költségvetési rendelet megalkotásának határideje
Felelős: polgármester

K.m.f.

Vártás József jegyző távollététében:
Méhész Katalin s.k.
aljegyző

Restyánszki Gábor s.k.
polgármester

Kivonat hiteléül:

- kiadó -

KIVONAT
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 22. napján
megtartott rendes nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
27/ 2013.(IV.22) H A T Á R O Z A
Tárgy:

A közös önkormányzati
kapcsolatos elszámolásról

hivatal

személyi

juttatásaival

Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
közös önkormányzati hivatal személyi juttatásaival kapcsolatos
elszámolásról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közös
önkormányzati hivatal működtetése során Abod Község Önkormányzatát
terhelő Szendrőlád Község Önkormányzata által megküldött
költségekről szóló elszámolást 2013. január hónapra: 30.037.- forint,
(azaz Harmincezer-harminchét forint), 2013. február hónapra:
327.625.- forint ( azaz Háromszázhuszonhétezer-hatszázhuszonöt forint)
összegben elfogadja és elrendeli az összegnek Szendrőlád Községi
Önkormányzat 11994002 -06348106-10000001 számú költségvetési
elszámolási számlájára történő átutalását azzal, hogy az átutalás
megtörténtéről
küldje meg a bizonylatot Szendrőlád Község
Önkormányzata.
2.

Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közös
önkormányzati hivatal működtetése során Abod Község Önkormányzatát
terhelő Ládbesenyő Község Önkormányzata által megküldött
költségekről szóló elszámolást 2012. december hónapra: 412.288.forint (azaz Négyszáztizenkettőezer-kettőszáznyolcvannyolc forint),
2013.
január
hónapra:
142.729.forint
(
azaz
Egyszáznegyvenkettőezer-hétszázhuszonkilenc forint), 2013. február
hónapra 7.408.- forint ( azaz Hétezer-négyszáznyolc forint)összegben
elfogadja és elrendeli az összegnek Ládbesenyő Község Önkormányzat
1173480-15548438-00000000
számú
költségvetési
elszámolási
számlájára történő átutalását azzal, hogy az átutalás megtörténtéről küldje
meg a bizonylatot Ládbesenyő Község Önkormányzata.

3. Képviselő-testület a fedezetet a 2013. évi költségvetésében az átadott
pénzeszközök terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős:
polgármester

K.m.f.

Vártás József jegyző távollététében:
Méhész Katalin s.k.
aljegyző

Restyánszki Gábor s.k.
polgármester

Kivonat hiteléül:

-

kiadó -

KIVONAT
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 22. napján
megtartott rendes nyílt ülésének jegyzőkönyvéből
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
28/ 2013.(IV.22) H A T Á R O Z A
Tárgy:

Belső ellenőrzési feladatellátásról

Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
„Megbízási Szerződés” belső ellenőrzési feladatellátásról szóló
előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a belső ellenőrzési
feladatok ellátására beérkezett ajánlatokat megtárgyalta és javasolja az
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének Pachmanné Tóth
Anita regisztrált belső ellenőr ajánlatának az elfogadását.
2. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a belső ellenőrzési
feladatokat az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalon belül kívánja
ellátni.
3. Képviselő-testület a belső ellenőrzési feladatok ellátásáért 2013. május
01. napjától havi: 15.000.- forint (azaz Tizenötezer forint) összeget
biztosít a 2012. évi pénzmaradványa terhére, melynek átutalását
elrendeli minden hó 15. napjáig az Edelényi Közös Önkormányzati
Hivatal költségvetési és elszámolási számlájára.
Határidő: azonnal, illetve minden hó 15.
Felelős: polgármester
K.m.f.
Vártás József jegyző távollététében:
Méhész Katalin s.k.
aljegyző

Restyánszki Gábor s.k.
polgármester
Kivonat hiteléül:
- kiadó –

KIVONAT
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 22. napján
megtartott rendes nyílt ülésének jegyzőkönyvéből
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
29/ 2013.(IV.22) H A T Á R O Z A
Tárgy: Ivóvízellátásra vonatkozó „ Üzemelétetési, Közműszolgáltatási
Szerződés” jóváhagyásáról
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
az ivóvízellátásra vonatkozó üzemeltetési, közműszolgáltatási
szerződés jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést
hozza:
1. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja,
hogy Abod Község Önkormányzata a BORSODVÍZ Zrt. által
megküldött ivóvízellátásra vonatkozó „Üzemeltetési,
Közszolgáltatási Szerződés”-t 2012. évben nem tárgyalta, nem
hagyta jóvá.
2. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
BORSODVÍZ Zrt. által megküldött ivóvízellátásra vonatkozó
„Üzemeltetési, Közszolgáltatási Szerződés”-t nem hagyja jóvá.
3. Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy kezdeményezzen
érdemi tárgyalásokat az ÉRV. Zrt-vel az ivóvíz- és
szennyvízhálózat üzemeltetése tárgyában és elrendeli az erről szóló
előterjesztés beterjesztését a képviselő-testületnek 2013. május 31.
napjáig.
4. Képviselő-testület elrendeli a BORSODVÍZ- Zrt. tájékoztatását a
képviselő-testület döntéséről az „Üzemeltetési, Közszolgáltatási
Szerződés”-t érintő döntésről.
Határidő: azonnal, illetve 2013. május 31.
Felelős:
polgármester
Vártás József jegyző távollététében:
Méhész Katalin s.k.
aljegyző

Restyánszki Gábor s.k.
polgármester
Kivonat hiteléül:
-

kiadó -

KIVONAT
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 22. napján
megtartott rendes nyílt ülésének jegyzőkönyvéből
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
30/ 2013.(IV.22) H A T Á R O Z A

Tárgy:

„Vagyonkiadási Jegyzőkönyv” a víziközmű vagyonról

Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
BORSODVÍZ Önkormányzati Közüzemi Szolgáltató Zártkörűen működő
Részvénytársaság „Vagyonkiadási Jegyzőkönyv”-ében foglaltakat a
víziközmű vagyonról és az alábbi döntést hozza:
1. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Abod Község
Önkormányzata, mint ellátásért felelős és a BORSODVÍZ
Önkormányzati Közüzemi Szolgáltató Zártkörűen működő
Részvénytársaság, mint szolgáltató között a „Vagyonkiadási
Jegyzőkönyv”-et 1. számú melléklettel együtt – jóváhagyja.
2. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a „Vagyonkiadási
Jegyzőkönyv” aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős:
polgármester
K.m.f.

Vártás József jegyző távollététében:
Méhész Katalin s.k.
aljegyző

Restyánszki Gábor s.k.
polgármester

Kivonat hiteléül:
-

kiadó -

KIVONAT
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 22. napján
megtartott rendes nyílt ülésének jegyzőkönyvéből
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
31/ 2013.(IV.22) H A T Á R O Z A

Tárgy:

Abod Község Önkormányzatának közép- és hosszú távú
vagyongazdálkodási tervéről

Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Abod
Község Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási
tervéről szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 9. §. (1) bekezdés alapján az önkormányzat
vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben, valamint a nemzeti vagyonról
szóló törvény 7. § (2) bekezdésében meghatározott rendeltetése
biztosításának céljából közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét
az alábbi tartalommal fogadja el:
I. Abod Község Önkormányzat középtávú vagyongazdálkodási terve
2013-2017. évre vonatkozóan:
a) Az önkormányzati vagyonnal – mint a nemzeti vagyonnal – felelős
módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni.
b) A vagyongazdálkodás feladta az önkormányzat teherbíró
képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a
mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges,
egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos
működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő
használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló
vagyontárgyak elidegenítése.
c) Az önkormányzati vagyonfejlesztés (létrehozás, bővítés, felújítás)
céljait a Képviselő-testület döntései és az éves költségvetési rendelet
határozza meg.
d) Az önkormányzati vagyon hasznosításának alternatívái:
A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának
biztosítása, hasznosításának célja, a kötelező és önként vállalt
feladatok hatékony és eredményes ellátása.

A hasznosítás formái:
1. A feladatok ellátásához nem szükséges vagyon elidegenítése
2. Használatba adása, bérbeadása
3. Önkormányzati vagyontárgyakkal vállalkozási tevékenység folytatása
1.1. A vagyon értékesítése
A rendelkezésre álló szabad vagyon értékesítésénél az önkormányzat
vagyonáról szóló hatályos önkormányzati rendelet, valamint a magasabb
szintű jogszabályokban foglaltak szerint kell eljárni, figyelemmel az
önkormányzat nemzeti vagyonnal való felelős módon történő gazdálkodásra.
A vagyonértékesítésből származó bevétel elsősorban fejlesztési kiadások,
fejlesztési hitelek törlesztésének fedezetéül szolgál, másodlagosan a
folyószámlahitelt kell csökkenteni.
2.2. Használatba adás, bérbeadás
a) A lakás és nem lakás célú helyiségek bérbeadása során a hatályos
jogszabályok alapján kell eljárni.
b) A telkek hasznosítása az önkormányzat vagyonáról szóló hatályos
önkormányzati rendeletben foglaltak alapján tehető meg.
c) A bérlet útján nem hasznosított ingatlan esetében törekedni kell arra, hogy
minél rövidebb ideig legyen kihasználatlan állapotban.
3.3. Vállalkozás folytatásával történő vagyonhasznosítás
Az önkormányzati feladatok ellátásához nélkülözhető vagyonnal vállalkozási
tevékenység folytatható. Az önkormányzati vállalkozás az alaptevékenységet
nem veszélyeztetheti. Az önkormányzat csak olyan átlátható gazdálkodó
szervezetben vehet részt, amelyben a felelőssége nem haladja meg vagyoni
hozzájárulásának mértékét.
a) Az önkormányzati feladat változások miatti ön kormányzati vagyonban
bekövetkező változásokat követően a közfeladatok ellátását szolgáló
vagyon hasznosítását felül kell vizsgálni, törekedve a maximális
kihasználtságra, a gazdaságos üzemeltetésre, a felesleges vagyontárgyak
értékesítésére.
b) Az önkormányzat vagyonában várható változások nyomon követése
érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a vagyon-nyilvántartás
aktualizálására.
c) Az önkormányzatnak a lehetőségeihez képest elő kell segíteni a
munkahelyteremtő vállalkozások letelepítését, arra alkalmas terület
biztosításával.

II. Abod Község Önkormányzatának hosszú távú vagyongazdálkodási
terve 2013-2022. évre vonatkozóan:
a) Alapjául szolgál a középtávú vagyongazdálkodási terv.
b) Az önkormányzatnál a vagyon megőrzésének elsődlegessége elv
érvényesül a hosszú távú működési stabilitás biztosítása érdekében.
c) Az intézményi feladatellátás tárgyi feltételeit az előírásoknak
(közegészségügyi, szakmai stb.) való megfelelés, az energiatakarékos
üzemelés, az ellátás színvonalának emelése érdekében - elsősorban
pályázati források igénybevételével – korszerűsíteni kell.
d) A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, illetve a kiadáscsökkentés
mellett szem előtt kell tartani, hogy ne vagyon felélést eredményezzen. A
piaci helyzet ismeretében évente felül kell vizsgálni az értékesítendő,
valamint a más módon hasznosítható vagyonelemeket.
e) A vagyonhasznosítás bevételeit minél nagyobb arányban a vagyontárgyak
megóvására, megújítására, illetve beruházásra kell fordítani.
f) Az önkormányzat szempontjából kedvező pályázati lehetőségek maximális
kihasználására kell törekedni.
g) Minden önkormányzati intézmény közvilágítás energiahatékonyságának
növelése, a fűtési rendszerek korszerűsítése. Az önkormányzati
intézmények energiatakarékosságának növelése.
Határidő: azonnal, illetve folyamatos
Felelős:
polgármester

K.m.f.
Vártás József jegyző távollététében:
Méhész Katalin s.k.
aljegyző

Restyánszki Gábor s.k.
polgármester
Kivonat hiteléül:
- kiadó -

