ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2013. szeptember 10. napján az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
Abodi Állandó Kirendeltségén
(3753 Abod, Magyar út 42.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének

a./ Tárgysorozata
b./ Jegyzőkönyve
c./ Határozata

TÁRGYSOROZAT

1./ Tájékoztató az Önkormányzat 2013. I. féléves gazdálkodásáról
2./ Abod Község Önkormányzat 2013.
önkormányzati rendelet módosításáról

évi

költségvetéséről

szóló

2/2013.(II.15.)

3./ Közterület filmforgatás célú hasznosításáról szóló rendelet elfogadásáról
4./ Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról
5./ „Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető Intézményfenntartó
Társulás” Társulási Megállapodásának módosításáról
6./ Világ királynője engesztelő mozgalom céljainak támogatásáról
7./ Munkabiztonsági és tűzvédelmi szolgáltatásra vonatkozó megbízásról
8./ A felnőtt háziorvosi feladatellátás felmerült többletköltségeinek megtérítéséről
Abod, 2013. szeptember 10.

Vártás József jegyző távollétében:

Méhész Katalin
aljegyző

J EG Y Z Ő K Ö N Y V
Készült: Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 10. napján
az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Abodi Állandó Kirendeltségén (3753
Abod, Magyar út 42.) megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
Jelen vannak: Restyánszki Gábor polgármester, Zsemkó János alpolgármester, Bartus Gábor,
Berkesi László és Fekete Józsefné képviselők
Tanácskozási joggal jelen vannak: Méhész Katalin aljegyző
Almási Lászlóné igazgatási előadó
Restyánszki Gábor polgármester köszönti a rendkívüli nyílt testületi ülésen résztvevőket,
majd megállapítja, hogy a képviselő-testület rendkívüli ülése határozatképes, mivel az 5 fős
testületből 5 fő jelen van. Ismerteti a rendkívüli ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint:
1./ Tájékoztató az Önkormányzat 2013. I. féléves gazdálkodásáról
Előadó: polgármester
2./ Abod Község Önkormányzat 2013.
önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester

évi

költségvetéséről

szóló

2/2013.(II.15.)

3./ Közterület filmforgatás célú hasznosításáról szóló rendelet elfogadásáról
Előadó: polgármester
4./ Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról
Előadó: polgármester
5./ „Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető Intézményfenntartó
Társulás” Társulási Megállapodásának módosításáról
Előadó: polgármester
6./ Világ királynője engesztelő mozgalom céljainak támogatásáról
Előadó: polgármester
7./ Munkabiztonsági és tűzvédelmi szolgáltatásra vonatkozó megbízásról
Előadó: polgármester
8./ A felnőtt háziorvosi feladatellátás felmerült többletköltségeinek megtérítéséről
Előadó: polgármester
Polgármester megkérdezi, hogy a képviselő-testület tagjai részéről a rendkívüli 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 rendkívüli ülés napirendi pontjainak elfogadását a meghívóban
foglaltak szerint.

Képviselő-testület a javaslatot a rendkívüli ülés napirendi pontjaira 5 igen, 0 nem szavazattal,
0 tartózkodás mellett – valamennyi képviselő döntésben való részvételével - elfogadta, majd
meghozta az alábbi határozatot:
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
63/2013.(IX.10.) 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./ Tájékoztató az Önkormányzat 2013. I. féléves gazdálkodásáról
Előadó: polgármester
2./ Abod Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.15.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
3./ Közterület filmforgatás célú hasznosításáról szóló rendelet elfogadásáról
Előadó: polgármester
4./ Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról
Előadó: polgármester
5./ „Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető
Intézményfenntartó Társulás” Társulási Megállapodásának módosításáról
Előadó: polgármester
6./ Világ királynője engesztelő mozgalom céljainak támogatásáról
Előadó: polgármester
7./ Munkabiztonsági és tűzvédelmi szolgáltatásra vonatkozó megbízásról
Előadó: polgármester
8./ A felnőtt háziorvosi feladatellátás felmerült többletköltségeinek megtérítéséről
Előadó: polgármester
Elfogadott és tárgyalt napirendek:
1./ Napirendi pont tárgya:
Tájékoztató az Önkormányzat 2013. I. féléves gazdálkodásáról
Előadó: polgármester
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztést vitára bocsátja.
Ügyrendi Bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának az elfogadását.

Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett - valamennyi
képviselő döntésben való részvételével - elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
64/ 2013.(IX.10.) H A T Á R O Z A T A

Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. I. féléves
gazdálkodásáról
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete az
önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról szóló
tájékoztatót megtárgyalta és azt e l f o g a d j a.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

1.melléklet a 64/2013.(IX.10.) határozathoz
Abod Köz sé g Ö nkormányz at 2013. I. fé lé vi költsé gve té sé ne k mé rle ge

1/2 oldal

B EV ÉTEL EK

ezer Ft-ban
Abod Köz sé g Ö nkormányz ata

Cím

Be vé te li jogcíme k

1.

Köz hatalmi be vé te le k

1.1

Igazgatási szolgáltatási díj

1.2

Felügyeleti jellegű tevékenység díja

e lőirányz at
e re de ti
1 150

te lje síté s
1 020

%
89

59

1.3

Birságbevételek

1.4

Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek

450

257

57

1.5

Helyi adók és adójellegű bevételek

650

597

92

1.6

Adópótlék, adóbirság

1.7
2.
2.1

Egyéb közhatalmi bevételek
Inté z mé nyi működé si be vé te le k
Egyéb saját működési bevétel

2.2
2.3
3.

Működési célú ÁFA bevételek visszatérülések
Működési célú hozam, és kamatbevételek
Fe lhalmoz ási é s tőke je lle gű be vé te le k

3.1
3.2
3.3

50

2
2 511
2 511

105
301
254

0

47
0

12
10

T árgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
Felhalmozási ÁFA visszatérülés
Pénzügyi befektetések bevételei

3.4
4.

Egyéb önkorm.vagyon üzemeltetéséből származó bevétel
Ö nkormányz at költsé gve té si támogatása

16 984

8 301

49

4.1

Önkormányzat működési költségvetési támogatása

16 984

8 301

49

4.1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

7 454

3 768

51

4.1.2
4.1.3

Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladat támog.
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

5 390

2 268

42

1 827
1 997

913
998

50
50

262

131
182
14

50

54

27

50

19 190
19 190

10 864
10 864

57
57

19 190

10 864

57

0

0

0

355

39 835
0

355
20 841
6 281
6 281

4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9

Hozzájárulás a pézbeli szociális ellátáshoz
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
Idősek, átmeneti és tartós szociális ellátási feladatok tám.
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
Szerkezetátalakítási tartalék
Egyéb működési célú központi támogatás

4.1.10

Központosított működési célú előirányzatok

4.1.11

Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás

4.2

Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása

4.2.1
5.

Egyéb felhalmozási célú támogatás
Előz ő é vi költsé gve té si kie gé sz íté se k, vissz até rülé se k

6.
7.
8.
8.1.
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.2.
8.2.1
8.2.2
8.2.3
9.
9.1
9.2

Működé si cé lú vissz até ríte ndő támogatások, kölcsönök me gt.
Fe lhalm.cé lú vissz até ríte ndő támogatások, kölcsönök me gt.
Támogatásé rté kű be vé te le k
Működési célú támogatásértékű bevételek
T ársadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
T ámogatásértékű működési bevétel
EU-s támogatás
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
T ársadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
EU-s támogatás
Egyéb felhalmozási célú támogatás
Átve tt pé nz e sz köz ök
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről/Hiány
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
Költsé gve té si be vé te le k össz e se n
Maradvány igé nybe vé te le
Előző évek pénzm.működési célú igénybevétele
Előző évek pénzm.felhalmozási célú igénybevétele
Hossz ú le járatú hite le k, kölcsönök fe lvé te le
Rövid le járatú hite le k, kölcsönök fe lvé te le
Likviditási cé lú hite le k, kölcsönök fe lvé te le pé nz ügyi váll.-tól
Finansz íroz ási be vé te le k össz e se n
Költsé gve té si be vé te le k össz e se n
Függő, átfutó, kie gye nlítő be vé te le k
BEVÉTELEK Ö SSZESEN

10.
10.1
10.2
11.
12.
13.

14.

0
39 835
39 835

6 281
27 122
129
27 251

52

68
68

Abod Köz sé g Ö nkormányz at 2013. é vi költsé gve té sé ne k mé rle ge
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KIADÁS O K
Cím
13.

Kiadási jogcímek
Működé si költsé gve té s kiadásai

ezer Ft-ban
Abod Köz sé g Ö nkormányz ata
e lőirányz at
e re de ti
te lje sít.

%

36 753

17 018

46

15 512

5 781

37

13.1

Személyi juttatások

13.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó

2 482

999

40

13.3

Dologi kiadások

8 203

5 147

63

13.4

Fejlesztési célú hitel, kötvény kamata

13.5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 872

2 470

36

13.6

Egyéb működési célú kiadások

3 684

2 621

71

Fe lhalmoz ási költsé gve té s kiadásai

3 082

271

9

3 082

271

9

0

0

0

0

14.
14.1

Beruházási kiadások

14.2

Felujítások

14.3
14.4.

Lakástámogatás
Egyéb felhalmozási kiadások

14.4.1

Felhalmozási célú maradvány átadás

14.4.2

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás

14.4.3

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

14.4.4
15.
15.1
15.2

Pénzügyi befektetések kiadásai
Tartalé kok
Általános tartalék
Céltartalék
KÖ LTSÉGVETÉSI KIADÁSO K Ö SSZESEN

16.
16.1

39 835

17 289

IV. Finansz íroz ási cé lú pé nz ügyi műve le te k kiadásai

0

0

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai

0

0

0

0

39 835

17 289

16.1.1

Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása

16.1.2

Likviditási hitelek törlesztése

16.1.3

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.1.4

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

16.1.5

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

16.1.6
16.2.

Egyéb
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

16.2.1

Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása

16.2.2

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.2.3

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

16.2.4

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

16.2.5

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai
KÖ LTSÉGVETÉSI KIADÁSO K Ö SSZESEN

17.

43

Függő, átfutó, kie gye nlítő kiadások
KIADÁSO K Ö SSZESEN

43

-307
39 835

16 982

43

2. melléklet a 64/2013.(IX.10.) határozathoz
Abod Közs ég Önk or m ányzatának 2013. I. félévi m űk ödés i célú bevételeinek és k iadás ainak m ér lege
ezer Ft-ban
BEVÉTEL
Bevételi jogcímek
1.
Költs égvetés i bevételek ös s zes en
2.
Közhatalmi bevételek
3.
Intézményi működési bevételek
4.
Önkormányzat működési költségvetési támogatása
5.
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések
6.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtér.
7.
Működési célú támogatásértékű bevétel
8.
EU támogatás
9.
Működési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülről
10.
Finans zír ozás i célú pénzügyi m űveletek ös s zes en
11.
Előző évek pénzmaradványának működési célú igénybevétele
12.
Rövid lejáratú működési hitelek, kölcsönök felvétele
13.
Likviditási célú hitelek, kölcs.felvétele pü-i váll.-tól
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

KIADÁS
előirányzat
teljesítés
eredeti
39 835
20 486
1 150
1 020
2 511
301
16 984
8 301

19 190

10 864

0

0

39 835

20 486

%
51
89
12
49

Kiadási jogcímek
Költs égvetés i k iadás ok ös s zes en
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési kiadások
57 Tartalékok

előirányzat
teljesítés
eredeti
36 753
17 018
15 512
5 781
2 482
999
8 203
5 147
6 872
2 470
3 684
2 621

Finans zír ozás i célú pénzügyi m űveletek ös s
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai
51 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

0

36 753

17 018

%
46
37
40
63
36
71

46

3.melléklet a 64/2013.(IX.10.) határozathoz
Abod Közs ég Önk or m ányzatának 2013. I. félévi felhalm ozás i célú bevételeinek és k iadás ainak m ér lege
Bevételi jogcímek
Költs égvetés i bevételek ös s zes en
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből sz.bev.
Pénzügyi befektetések bevételei
Önkormányzat fejlesztési költségvetési támogatása
Felhalmozási célú visszatéritendő támogat.kölcsön megtér.
EU támogatás
Fejlesztési céló támogatásértékű bevételek
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Fejlesztési ÁFA visszatérülése
Finans zír ozás i célú pénzügyi m űveletek ös s zes en
Előző évek pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevét.
Hosszú lejáratú fejlesztési hitelek, kölcsönök felvétele

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

előirányzat
eredeti
teljesítés
0
355

%

Kiadási jogcímek
Költs égvetés i k iadás ok ös s zes en
Beruházási kiadások
Felujítások
Lakástámogatás
Egyéb felhalmozási kiadások
Hosszú lejáratú hitelek, kötvény kamata
Tartalékok

előirányzat
eredeti
teljesítés
3 082
271
3 082
271

%
9
9

355
0

0

0

355

Finans zír ozás i célú pénzügyi m űveletek ös s
Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
Egyéb hitel, kölcsön kiadásai
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

0

3 082

271

9

4.mellék let a 64/2013.(IX.10.) határozathoz

Önkormányzat engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv

Önkormányzat
Összesen

Engedélyezett létszám (fő)
előirányzat
eredeti

teljesít.

%

1
1

1
1

100
100

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv

előirányzat
eredeti

Önkormányzat
Összesen

Engedélyezett létszám (fő)
6 órás

4 órás

0

előirányzat
teljesít.

0

%

eredeti

0

8 órás
előirányzat

teljesít.

0

%

eredeti

teljesít.

0

13
13

%

5. mellék let A 64/2013.(IX.10.) határozathoz

Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése
ezer Ft-ban
előirányzat
eredeti

Beruházási feladat
1.
Startmunkaprogram
Beruházási kiadások összesen

teljesít.

3 082
3 082

%

271
271

9
9

6. melléklet a 64/2013.(IX.10.) határozathoz

KIMUTATÁS
Abod Község Önkormányzata saját bevételeinek összegéről
ezer Ft-ban
Sorszá

Bevételi jogcímek

1.

Helyi adók

2.

Osztalékok, koncessziós díjak, hozam

3.

Díjak, pótlékok, birságok

4.

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

5.

Részvények, részesedések értékesítése

6.

Vállalatértékesítésből, privatizációs bevételből származó
bevételek

7. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
Saját bevételek összesen

előirányzat
eredeti

teljesít.

%

650

597

92

50

2

4

700

599

86

7.melléklet a 64/2013.(IX.10.) határozathoz

Abod Közs ég Önk or m ányzata által folyós ított ellátás ok
ezer Ft-ban
Ellátás i for m a m egnevezés e

előir ányzat
er edeti

teljes ít.

Átmeneti segély Szt.45.§.

50

Temetési segély Szt.46.§.

20

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt.21.§
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásSzt.35.§(1) bek.
Családi támogatások
Lakásfenntartási támogatás (normatív)
Időskorúak járadéka Szt.32/B.§ (1) bek
Rendszeres szociális segély Szt. 37.§.(1)bek.a-d)pont
Ápolási díj (normatív) Szt.41.§(1), 43/A§ (1)és (4)bek
Rás zor ults ágtól függő pénzbeli s zociális , gyer m ek védelm i ellátás ok
ös s zes en

30
4 540
279
964

%

17

1 204
709

27
0
74

989

392
113

40

6 872

2 435

35

Természetben nyujtott lakásfenntartási támogatás Szt.47.§(1)bek.)b pont
Természetben nyujtott rendszeres szociális segély Szt.47.§(1)bek.a) pont
Adósságkez.szolg.keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék
biztosítása Szt.55/a §(3)bek.
Átmeneti segély Szt.47.§ (1)bek.c)pont
Temetési segély Szt.47.§.(1)bek.d)pont
Köztemetés Szt.48.§
Közgyógyellátás

35

Rászorultságtól függő normatív kedvezmények
Gyvt.148§(5)bek.,Közokt.tv.10§(4)bek,Tpr.tv.8.§(4)bek.
Étkezés Szt.62.§.
Házi segítségnyujtás Szt.63.§.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (Gyvt.18.§ (5)bek.alapján)
Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt.20/C.§ (4) bek.
Ter m és zetben nyujtott s zociális ellátás ok ös s zes en
Önk or m ányzat által folyós ított s zociális , gyer m ek védelm i ellátás ok
ös s zes en

0

35

6 872

2 470

36

8.melléklet a 64/2013.(IX.10.) határozathoz

KIMUTATÁS

Abod Község Önkormányzatának
pénzeszköz változásának levezetéséről
2013. I. félév

Sor.
szám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Megnevezés
Pénzkészlet 2013. január 1-jén
ebből:
- Bankszámlák egyenlege
- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege
Bevételek ( + )
Kiadások ( - )
Záró pénzkészlet egyenlege 2013. június 30-án
ebből:
- Bankszámlák egyenlege
- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

ezer Ft-ban
Összege (e Ft)
5 977
5 953
24
20 970
16 982
9 965
9 964
1

2./ Napirendi pont tárgya:
Abod Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.15.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztést vitára bocsátja.
Ügyrendi Bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a rendelet-tervezetet szavazásra
bocsátja.
Képviselő-testület a rendeletet-tervezetet 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett valamennyi képviselő döntésben való részvételével - elfogadta, majd megalkotta az alábbi
rendeletet:

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13/2013.(IX.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2013. (II.15.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

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 d) pontjában, az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján –
Abod Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013.
(IV.30.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.3 pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában eljárva a következőket rendeli el:
1.§

Abod Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.15.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„2.§ Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az önkormányzat
(1) Kiadási főösszegét:
a) Működési költségvetését:
aa) Személyi juttatás:
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó:
ac) Dologi kiadások:
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai:
ae) Támogatás értékű kiadások:
af) Tartalék:
b) Felhalmozási költségvetését:
ba) Beruházások:
(2)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Bevételi főösszegét:
Önkormányzat költségvetési támogatása:
Közhatalmi bevétel:
Intézményi működési bevétel:
Működési célú támogatás értékű bevétel:
Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel:
Pénzmaradvány:

47.557 e forintban,
38.066 e forintban
15.652 eFt
2.515 eFt
8.383 eFt
6.872 eFt
4.644 eFt
9.845 eFt
3.082 e forintban
3.082 eFt
47.557 e forintban
17.787 eFt
1.150 eFt
2.511 eFt
16.327 eFt
3.082 eFt
6.700 eFt

állapítja meg.”
2.§ A Rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.§ (1) A költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti
megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek
bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű
bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet és a 3. melléklet részletezi.”

3.§ A Rendelet 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.§ Az önkormányzat által foglalkoztatottak átlaglétszámát, és a közfoglalkoztatottak
átlaglétszámát a 4. melléklet szerint állapítja meg.”

4.§ 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
lép.
5.§ Hatályát veszti a Rendelet 4.§-a.
6.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Vártás József jegyző megbízásából:
Méhész Katalin
aljegyző

Restyánszki Gábor
polgármester

Kihirdetési záradék:
Kihirdetve Abod Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 10/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 41. § (1) bekezdése szerint az Edelényi
Közös Önkormányzati Hivatal Abodi Állandó Kirendeltségének hirdetőtábláján való
kifüggesztéssel 2013. szeptember 10. napján.
Vártás József jegyző megbízásából:
Méhész Katalin
aljegyző

1.melléklet a 13/2013.(IX.11.) önkormányzati rendelethez
Abod Köz sé g Ö nkormányz at 2013. I. fé lé vi költsé gve té sé ne k mé rle ge
B EV ÉTEL EK
Cím
1.

Be vé te li jogcíme k
Köz hatalmi be vé te le k

2/1 oldal
ezer Ft
Abod Köz sé g Ö nkormányz ata
e re de ti
módosított
1 150
1 150

1.1

Igazgatási szolgáltatási díj

1.2

Felügyeleti jellegű tevékenység díja

1.3

Birságbevételek

50

50

1.4

Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek

450

450

650

650

2 511
2 511

2 511
2 511

0

0

1.5

Helyi adók és adójellegű bevételek

1.6

Adópótlék, adóbirság

1.7
2.
2.1

Egyéb közhatalmi bevételek
Inté z mé nyi működé si be vé te le k
Egyéb saját működési bevétel

2.2
2.3
3.

Működési célú ÁFA bevételek visszatérülések
Működési célú hozam, és kamatbevételek
Fe lhalmoz ási é s tőke je lle gű be vé te le k

3.1
3.2
3.3

T árgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
Felhalmozási ÁFA visszatérülés
Pénzügyi befektetések bevételei

3.4
4.

Egyéb önkorm.vagyon üzemeltetéséből származó bevétel
Ö nkormányz at költsé gve té si támogatása

16 984

17 787

4.1

Önkormányzat működési költségvetési támogatása

16 984

17 787

4.1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

7 454

7 454

4.1.2
4.1.3

Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladat támog.
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

5 390

5 390

1 827
1 997

1 827
1 997

262

262
789
14

54

54

19 190
19 190

19 409
16 327

19 190

16 327

0

3 082

4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9

Hozzájárulás a pézbeli szociális ellátáshoz
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
Idősek, átmeneti és tartós szociális ellátási feladatok tám.
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
Szerkezetátalakítási tartalék
Egyéb működési célú központi támogatás

4.1.10

Központosított működési célú előirányzatok

4.1.11

Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás

4.2

Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása

4.2.1
5.

Egyéb felhalmozási célú támogatás
Előz ő é vi költsé gve té si kie gé sz íté se k, vissz até rülé se k

6.
7.
8.
8.1.
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.2.
8.2.1
8.2.2
8.2.3
9.
9.1
9.2

Működé si cé lú vissz até ríte ndő támogatások, kölcsönök me gt.
Fe lhalm.cé lú vissz até ríte ndő támogatások, kölcsönök me gt.
Támogatásé rté kű be vé te le k
Működési célú támogatásértékű bevételek
T ársadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
T ámogatásértékű működési bevétel
EU-s támogatás
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
T ársadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
EU-s támogatás
Egyéb felhalmozási célú támogatás
Átve tt pé nz e sz köz ök
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről/Hiány
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
Költsé gve té si be vé te le k össz e se n
Maradvány igé nybe vé te le
Előző évek pénzm.működési célú igénybevétele
Előző évek pénzm.felhalmozási célú igénybevétele
Hossz ú le járatú hite le k, kölcsönök fe lvé te le
Rövid le járatú hite le k, kölcsönök fe lvé te le
Likviditási cé lú hite le k, kölcsönök fe lvé te le pé nz ügyi váll.-tól
Finansz íroz ási be vé te le k össz e se n
Be vé te le k össz e se n

10.
10.1
10.2
11.
12.
13.

3 082
0

0

39 835
0

40 857
6 700
6 700

0
39 835

6 700
47 557

Abod Köz sé g Ö nkormányz at 2013. é vi költsé gve té sé ne k mé rle ge

2/2 oldal
ezer Ft

KIADÁS O K
Cím
13.

Kiadási jogcímek
Működé si költsé gve té s kiadásai

Abod Köz sé g Ö nkormányz ata
e re de ti
módosított
36 753

38 066

15 512

15 652

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó

2 482

2 515

Dologi kiadások

8 203

8 383

13.1

Személyi juttatások

13.2
13.3
13.4

Fejlesztési célú hitel, kötvény kamata

13.5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 872

6 872

13.6

Egyéb működési célú kiadások

3 684

4 644

Fe lhalmoz ási költsé gve té s kiadásai

3 082

3 082

3 082

3 082

0

0

0

6 409

14.
14.1

Beruházási kiadások

14.2

Felujítások

14.3
14.4.

Lakástámogatás
Egyéb felhalmozási kiadások

14.4.1

Felhalmozási célú maradvány átadás

14.4.2

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás

14.4.3

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

14.4.4
15.

Pénzügyi befektetések kiadásai
Tartalé kok

15.1

Általános tartalék

15.2

Céltartalék
KÖ LTSÉGVETÉSI KIADÁSO K Ö SSZESEN

16.
16.1

0

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai

0

0

0

0

39 835

47 557

Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása
Likviditási hitelek törlesztése

16.1.3

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.1.4

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

16.1.5

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
Egyéb
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

16.2.1

Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása

16.2.2

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.2.3

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

16.2.4

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

16.2.5

47 557

0

16.1.2

16.2.

39 835

IV. Finansz íroz ási cé lú pé nz ügyi műve le te k kiadásai

16.1.1

16.1.6

6 409

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai
KIADÁSO K Ö SSZESEN

2.melléklet a 13/2013.(IX.11.)önkormányzati rendelethez
Abod Közs ég Önk or m ányzatának 2013. I. félévi m űk ödés i célú bevételeinek és k iadás ainak m ér lege
ezer Ft
BEVÉTEL
KIADÁS
mód.
eredeti
mód.
eredeti
1.
Költs égvetés i bevételek ös s zes en
39 835
37 775 Költs égvetés i k iadás ok ös s zes en
36 753
44 475
2.
Közhatalmi bevételek
1 150
1 150 Személyi juttatás
15 512
15 652
3.
Intézményi működési bevételek
2 511
2 511 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó
2 482
2 515
Önkormányzat működési költségvetési támogatása
16 984
17 787 Dologi kiadások
8 203
8 383
4.
5.
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések
Ellátottak pénzbeli juttatásai
6 872
6 872
6.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtér.
Egyéb működési kiadások
3 684
4 644
7.
Működési célú támogatásértékű bevétel
19 190
16 327 Tartalékok
6 409
8.
EU támogatás
Működési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülről
9.
Finans zír ozás i célú pénzügyi m űveletek ös s zes en
0
6 700 Finans zír ozás i célú pénzügyi m űveletek ös s zes en
0
0
10.
11.
Előző évek pénzmaradványának működési célú igénybevétele
6 700 Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai
Rövid lejáratú működési hitelek, kölcsönök felvétele
12.
Likviditási célú hitelek, kölcs.felvétele pü-i váll.-tól
13.
39 835
44 475 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
36 753
44 475
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
3.melléklet a 13/2013.(IX.11.) önkormányzati rendelethez
Abod Közs ég Önk or m ányzatának 2013. I. félévi felhalm ozás i célú bevételeinek és k iadás ainak m ér lege
eredeti
1.
Költs égvetés i bevételek ös s zes en
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
2.
3.
Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből sz.bev.
4.
Pénzügyi befektetések bevételei
5.
Önkormányzat fejlesztési költségvetési támogatása
Felhalmozási célú visszatéritendő támogat.kölcsön megtér.
6.
EU támogatás
7.
8.
Fejlesztési céló támogatásértékű bevételek
9.
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
10.
Fejlesztési ÁFA visszatérülése
11.
Finans zír ozás i célú pénzügyi m űveletek ös s zes en
12.
Előző évek pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevét.
13.
Hosszú lejáratú fejlesztési hitelek, kölcsönök felvétele
14.
15.
16.
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

0

mód.
3 082 Költs égvetés i k iadás ok ös s zes en
Beruházási kiadások
Felujítások
Lakástámogatás
Egyéb felhalmozási kiadások
Hosszú lejáratú hitelek, kötvény kamata
Tartalékok
3 082

0 Finans zír ozás i célú pénzügyi m űveletek ös s zes en
Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
Egyéb hitel, kölcsön kiadásai
3 082 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

eredeti
3 082
3 082

mód.
3 082
3082

0

0

3 082

3 082

4.melléklet a 13/2013.(IX.11.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv
Önkormányzat
Összesen

Engedélyezett létszám (fő)
eredeti
módosított
1
1
1
1

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv
eredeti

Önkormányzat
Összesen

Engedélyezett létszám (fő)
6 órás

4 órás

0

8 órás

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

0

6
6

0

0

13
13

3./ Napirendi pont tárgya:
Közterület filmforgatás célú hasznosításáról szóló rendelet elfogadásáról.
Előadó: polgármester
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztést vitára bocsátja.
Ügyrendi Bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a rendelet-tervezet elfogadását - szavazásra
bocsátja.
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet - 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett valamennyi képviselő döntésben való részvételével - elfogadta, majd megalkotta az alábbi
rendeletet:
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testület
14/2013.(IX.11.) önkormányzati rendelete
a közterület filmforgatás célú hasznosításáról
Abod Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján,
Abod Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
10/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.3. pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével,
a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. § (5) bekezdésében és az egyes törvényeknek
a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági nyilvántartásokkal
összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi LXXXIV. törvény 98. §ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mgtv.) szerinti filmalkotás
forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatás célú közterülethasználat) vonatkozásában e rendelet szabályait kell alkalmazni.
2.§
(1) A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, Mgtv - ben
képviselő-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja.

meghatározott

(2) A képviselő testülete az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek filmforgatási célú
használatának díját az 1. melléklet szerinti díjtételek alapján állapítja meg.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott díj megfizetése alól mentesség nem adható.
(4) Kedvezmény kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása esetén adható.
Közérdekű célokat szolgálnak különösen az oktatási, a tudományos és az ismeretterjesztő
témájú filmalkotások.
(5) A közterület használati díjkedvezmény mértéke maximum 50% lehet.

3.§
(1) A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg az egy hét időtartamot.
(2) Vasárnap és ünnepnapokon filmforgatás célú közterület-használat nem engedélyezhető. A
közterület-használat naponta 7.00 és 21.00 óra közötti időtartamra vonatkozhat.
(3) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti
események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell
meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás
akadályozott volt.
(4) A közterület-használatot a (3) bekezdés szerinti esemény esetén az akadály elhárulása után
azonnal, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően
újra biztosítani kell.
4.§
(1) A település központjában, valamint a polgármesteri hivatal előtti közterületen a közterület
használat együttesen (forgatási helyszín,technikai kiszolgálás, stáb-parkolás) nem
haladhatja meg a 150 m2 területet.
(2) Kizárólag stáb-parkolás vagy technikai
kiszolgálás
céljából történő közterület
használathoz az e rendelet szerinti közterület-használati hozzájárulás szükséges.
(3) A filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő
megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget
nem tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá.
(4) Ha az Mgtv. szerinti hatósági szerződés megküldésének időpontjában a közterületre
vonatkozóan érvényes közterület-használati szerződés van,a közterület-használat
jóváhagyását meg kell tagadni.
5. §
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Vártás József jegyző megbízásából:
Méhész Katalin
aljegyző

Restyánszki Gábor
polgármester

Kihirdetési záradék:
Kihirdetve Abod Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
10/2013(IV.30.) önkormányzati rendelete szerint az Edelényi Közös Önkormányzati
Hivatal Abodi Állandó Kirendeltsége Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel
2013. szeptember 11. napján
Abod, 2013. szeptember 11.

Vártás József jegyző megbízásából:
Méhész Katalin
aljegyző

1. melléklet 14/2013.(IX.11.) önkormányzati rendelethez
1.) A település központjában, vagy díszburkolattal ellátott területen fizetendő térítési díj:
a.) forgatási helyszín:
400.- Ft/m2/nap
b.) Technikai kiszolgálás: 200.- Ft/m2/nap
c.) Stáb parkolás:
150.- Ft/m2/nap
2.) A település közterületén, vagy díszburkolattal el nem látott területen fizetendő térítési díj:
a.) forgatási helyszín:
200.- Ft/m2/nap
b.) Technikai kiszolgálás: 150.- Ft/m2/nap
c.) Stáb parkolás:
100.- Ft/m2/nap
E melléklet alkalmazásában a forgatási helyszín, technikai kiszolgálás, stáb parkolás fogalmak
vonatkozásában a 2004 évi II. törvény 3. számú mellékletében meghatározott fogalom
meghatározásokat kell alkalmazni.
4./ Napirendi pont tárgya:
Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról
Előadó: polgármester
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztést vitára bocsátja.
Ügyrendi Bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának az elfogadását.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett - valamennyi
képviselő döntésben való részvételével - elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
65/2013.(IX.10.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának
módosításáról
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az
Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának
módosításáról szóló előterjesztést és minősített többséggel, nyílt szavazással az
alábbi döntést hozza:
1. A Képviselő-testület az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási
Megállapodásának módosítását a határozat mellékleteként jóváhagyja.
2. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a megállapodás módosítás,
és az egységes szerkezetű módosított megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Melléklet a 65/2013.(IX.10.) határozathoz

EDELÉNYI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA
Edelényi Kistérség Többcélú Társulás (3780 Edelény, Bányász út 2.) társult települési
önkormányzatainak képviselő-testületei a 2013. június 30. napján megkötött és jóváhagyott
Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodását (a továbbiakban: Társulási
Megállapodás) az alábbiak szerint módosítják:
1. A Társulási Megállapodás 1. pontja kiegészül az alábbi pontokkal:
„1.9. A Társulás azonosító adatai:
Törzskönyvi azonosító szám: 585510
Adószám: 15585510-1-05
KSH statisztikai számjel: 15585510-8411-326-05
1.10. A Társulás államháztartási szakágazati besorolása:
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége.
1.11. A Társulás alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti megjelölése
(szakfeladat száma, szakfeladat megnevezése):
A Megállapodás 4. melléklete tartalmazza.”
2. A Társulási Megállapodás 4.10. pontjának első mondata az alábbiak szerint módosul:
„A Társulási Tanács szükség szerint, de évente legalább hat ülést tart.”
3. A Társulási Megállapodás 4.16. pontja az alábbiak szerint módosul:
„A jegyzőkönyvet az elnök és az Edelény Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője írja alá.
A jegyzőkönyv egy eredeti példányát az elnök az ülést követő 15 napon belül megküldi a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalnak.”
4. A Társulási Megállapodás 9.3. pontja kiegészül a 9.3.1 ponttal:
„9.3.1. Társulási Megállapodás módosításának feltételei:
a) A Társulási Megállapodás módosítását bármelyik társulási tag írásban
kezdeményezheti. Az írásos kezdeményezésben meg kell határozni a módosítás
célját, indokát és a Társulási Megállapodás módosítani kívánt pontját és a
módosítás pontos szövegét.
b) A Társulási Megállapodás módosításának kezdeményezését meg kell küldeni a
társulás elnökének. A társulás elnöke a módosítás kezdeményezést a kézhezvételtől
számított 8 napon belül megküldi a társult önkormányzatok polgármestereinek.
c) A Társulási Megállapodás módosításának kezdeményezését a polgármester 30
napon belül a tagönkormányzat képviselő-testülete elé terjeszti.
d) A tagönkormányzat képviselő-testülete a módosítási kezdeményezésről minősített
többséggel dönt.

e) Ha és amennyiben minden társulási tag képviselő-testülete elfogadta a módosítást,
úgy a módosított Társulási Megállapodást a társult önkormányzatok
polgármesterei aláírják.”
5. A Társulási Megállapodás a jelen megállapodás melléklete szerinti 4. melléklettel egészül
ki.
A Társulási Megállapodás egyéb pontjai változatlanul érvényben maradnak.
Edelény, 2013. szeptember …….
Zár a d é k:
A Többcélú Társulást alkotó települési önkormányzat képviselő-testülete nevében a Társulási
Megállapodást aláírásával látta el:
Települési Önkormányzat Képviselő-testülete nevében: Polgármester
Abod Községi Önkormányzat…………………………………………………….
Aggtelek Községi Önkormányzat…………………………………………………
Balajt Községi Önkormányzat…………………………………………………….
Becskeháza Községi Önkormányzat……………………………………………...
Bódvalenke Községi Önkormányzat……………………………………………...
Bódvarákó Községi Önkormányzat……………………………………………….
Bódvaszilas Községi Önkormányzat……………………………………………...
Boldva Községi Önkormányzat…………………………………………………...
Borsodszirák Községi Önkormányzat…………………………………………….
Damak Községi Önkormányzat…………………………………………………...
Debréte Községi Önkormányzat…………………………………………………..
Égerszög Községi Önkormányzat………………………………………………...
Galvács Községi Önkormányzat………………………………………………….
Hangács Községi Önkormányzat…………………………………………………
Hegymeg Községi Önkormányzat………………………………………………...
Hídvégardó Községi Önkormányzat……………………………………………...
Irota Községi Önkormányzat……………………………………………………...
Jósvafő Községi Önkormányzat…………………………………………………..
Komjáti Községi Önkormányzat………………………………………………….
Ládbesenyő Községi Önkormányzat……………………………………………...
Lak Községi Önkormányzat………………………………………………………
Martonyi Községi Önkormányzat………………………………………………...

Meszes Községi Önkormányzat…………………………………………………..
Nyomár Községi Önkormányzat………………………………………………….
Perkupa Községi Önkormányzat………………………………………………….
Rakaca Községi Önkormányzat…………………………………………………..
Rakacaszend Községi Önkormányzat…………………………………………….
Szakácsi Községi Önkormányzat…………………………………………………
Edelény Város Önkormányzat.…………………………………………………...
Szalonna Községi Önkormányzat…………………………………………………
Szendrő Városi Önkormányzat..…………………………………………………..
Szendrő1ád Községi Önkormányzat……………………………………………...
Szin Községi Önkormányzat……………………………………………………...
Szinpetri Községi Önkormányzat…………………………………………………
Szögliget Községi Önkormányzat………………………………………………...
Szőlősardó Községi Önkormányzat………………………………………………
Szuhogy Községi Önkormányzat…………………………………………………
Teresztenye Községi Önkormányzat……………………………………………...
Tomor Községi Önkormányzat…………………………………………………...
Tornabarakony Községi Önkormányzat…………………………………………..
Tornakápolna Községi Önkormányzat……………………………………………
Tornanádaska Községi Önkormányzat……………………………………………
Tornaszentandrás Községi Önkormányzat………………………………………..
Tornaszentjakab Községi Önkormányzat…………………………………………
Varbóc Községi Önkormányzat…………………………………………………..
Viszló Községi Önkormányzat…………………………………………………..
Ziliz Községi Önkormányzat……………………………………………………...

A Társulási Megállapodás módosításának melléklete
„4. melléklet
Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának
Az alaptevékenység államháztartási szakfeladatrend szerinti megjelölése
(szakfeladat száma, szakfeladat megnevezése):
Szakfeladat száma / Szakfeladat megnevezése:
841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai
842149 M.n.s. tevékenységek nemzetközi fejlesztési együttműködés keretében
842428 Bűnmegelőzés
860000 Egészségügy intézményeinek, programjainak komplex fejlesztési támogatása
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
890111 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok
890112 Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenységek és programok
890113 Nemek társadalmi egyenlőségének megvalósítását célzó tevékenységek és programok
890114 A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
890115 Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok részére
890116 Romák társadalmi integrációját elősegítő egyéb tevékenységek, programok
890211 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szolgáltatások fejlesztése, működtetése
890212 A gyermeki jogok érvényre juttatásával összefüggő feladatok
890213 Ifjúságszakmai fejlesztési feladatok
890214 A fiatalok társadalmi részvételét segítő programok, támogatások
890215 A gyermekek és fiatalok környezet- és egészségtudatos gondolkodásának fejlesztését segítő
programok
890216 Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint támogatásuk
890411 Hátrányos helyzetű kistérségek speciális komplex felzárkóztató programjai
890412 Komplex térségi integrációt segítő programok
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
890443 Egyéb közfoglalkoztatás
890504 Nemzetiségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
931202 Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
931301 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás”

5./ Napirendi pont tárgya:
„Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető Intézményfenntartó
Társulás” Társulási Megállapodásának módosításáról
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 határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett - valamennyi
képviselő döntésben való részvételével - elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
66/2013.(IX.10.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: „Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt
Működtető
Intézményfenntartó
Társulás”
Társulási
Megállapodásának módosításáról
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az
„Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető
Intézményfenntartó Társulás” Társulási Megállapodásának módosításáról
szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt
Intézményfenntartó
Társulás”
51/2013.(VI.25.)
jóváhagyott Társulási Megállapodás módosítását –
mellékleteként – jóváhagyja.

„Edelény és
Működtető
határozattal
a határozat

2. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási
Megállapodás módosítás és az egységes szerkezetű módosított
Társulási megállapodás aláírására.
3. Képviselő-testület elrendeli a valamennyi társult önkormányzat által
jóváhagyott Társulási Megállapodás módosítás, és módosított
egységes szerkezetű Társulási Megállapodás Magyar Államkincstár
részére történő megküldését.
Határidő:
2013. szeptember 30.
Felelős:
polgármester, jegyző
Határozatról értesül: társult települések, titkárság, pénzügy, intézmény

Melléklet a 66/2013.(IX.10.) határozathoz
„Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető
Intézményfenntartó Társulás” Társulási Megállapodásának
módosításáról
A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei a 2013. július 1. napjától hatályos és
jóváhagyott „Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető
Intézményfenntartó Társulás” Társulási Megállapodást (a továbbiakban: Társulási
Megállapodás) az alábbiak szerint módosítják:
1.

A Társulási Megállapodás V. 2. pont 2.2. alpont táblázata az alábbi két szakfeladat
számmal és megnevezéssel egészül ki:
„
Demens
betegek
bentlakásos
873013
ellátása
Család- és nővédelmi egészségügyi
869041
gondozás

2.

A Társulási Megállapodás V. 2.7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2.7. Az Intézmény tekintetében az Szt.-ben, Gyvt.-ben, és külön jogszabályokban
meghatározott fenntartói, irányítói jogkört a Társulási Tanács gyakorolja.”
3.

A Társulási Megállapodás VI. 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„6. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok felével
rendelkező tag jelen van és az általuk képviselt települések lakosságszáma meghaladja a
Társulást alkotó települések lakosságszámának felét.
6.1. A határozathozatalhoz legalább annyi tag egybehangzó szavazata szükséges, amely
meghaladja a jelenlévő tagok szavazatainak felét és az általuk képviselt települések
lakosságszámának egyharmadát (egyszerű többség).
6.2. Minősített többséghez legalább annyi tag egybehangzó szavazata szükséges, amely
eléri a társulásban részt vevő tagok szavazatainak több mint a felét, és az általuk
képviselt települések lakosságszámának a felét.”

4.

A Társulási Megállapodás VI. 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. Minősített többség szükséges:
a) a társulás elnökének megválasztásához és felmentéséhez
b) a társulás által alapított vagy fenntartott, működtetett intézmény vezetőjének
kinevezéséhez, felmentéséhez, fegyelmi elbocsájtásához,
c) társulás intézményének létrehozásához, megszüntetéséhez
d) társulás által létrehozott intézmény alapító okiratának elfogadásához,
módosításához.

Egyszerű többség szükséges:
a) a társulás költségvetésének elfogadásához, módosításához
b) a társulás éves pénzügyi és szakmai beszámolójának elfogadásához
c) a társulás által benyújtásra kerülő pályázatok elfogadásához
d) a társulás vagyonával való döntéshez.”
5.

A Társulási Megállapodás XII. pontja az alábbi XII/A. ponttal egészül ki:

„XII/A. Társulási Megállapodás módosításának feltételei:
1. A Társulási Megállapodás módosítását bármelyik társulási tag írásban
kezdeményezheti. Az írásos kezdeményezésben meg kell határozni a módosítás célját,
indokát és a Társulási Megállapodás módosítani kívánt pontját és a módosítás pontos
szövegét.
2. A Társulási Megállapodás módosításának kezdeményezését meg kell küldeni a társulás
elnökének. A társulás elnöke a módosítás kezdeményezést a kézhezvételtől számított 8
napon belül megküldi a társult önkormányzatok polgármestereinek.
3. A Társulási Megállapodás módosításának kezdeményezését a polgármester 30 napon
belül a tagönkormányzat képviselő-testülete elé terjeszti.
4. A tagönkormányzat képviselő-testülete a módosítási kezdeményezésről minősített
többséggel dönt.
5. Ha és amennyiben minden társulási tag képviselő-testülete elfogadta a módosítást, úgy
a módosított Társulási Megállapodást a társult önkormányzatok polgármesterei
aláírják.”
6.

A Társulási Megállapodás egyéb pontjai változatlanul érvényben maradnak.

Edelény, 2013. szeptember …

A módosított Társulási Megállapodást a Társult Önkormányzatok képviselő-testületei az alábbi
határozattal hagyták jóvá:
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

……/2013. ( ) határozattal,

Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

……./2013.(

) határozattal,

Damak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

……/2013.(

) határozattal,

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

……/2013.(

) határozattal,

Hangács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

…../2013.(

) határozattal,

Hegymeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

….. /2013.(

) határozattal,

Irota Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

….. /2013.(

) határozattal,

Komjáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete

….. /2013.(

) határozattal,

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

….. /2013.(

) határozattal,

Lak Község Önkormányzat Képviselő-testülete

….. /2013.(

) határozattal,

Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete

….. /2013.(

) határozattal,

Tomor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

….. /2013.(

) határozattal,

Tornaszentandrás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a ….. /2013.(

) határozattal,

Edelény Város Önkormányzat Képviseletében:
Molnár Oszkár polgármester
P.H.

…………………………………
Dátum: ………………………………….

Damak Község Önkormányzat Képviseletében:
Baranyay Barnabás polgármester
P.H.
Komjáti Község Önkormányzat Képviseletében:
Bárczi László polgármester
P.H.

..………………………………
Dátum: ………………………………….

…………………………………
Dátum: ………………………………….

Tornaszentandrás Község Önkormányzat Képviseletében:
Krajnyák Dénes polgármester
P.H.
Hangács Község Önkormányzat Képviseletében:
Hajdú Zoltán polgármester
P.H.
Tomor Község Önkormányzat Képviseletében:
Szilvai Attila polgármester
P.H.
Hegymeg Község Önkormányzat Képviseletében:
Varga Zoltánné polgármester
P.H.
Abod Község Önkormányzat Képviseletében:
Restyánszki Gábor polgármester
P.H.
Balajt Község Önkormányzat Képviseletében:
Szabó Zoltán polgármester
P.H.

…………………………………

Dátum: ………………………………….

…………………………………
Dátum: ………………………………….

…………………………………
Dátum: ………………………………
…………………………………
Dátum: ………………………………

…………………………………
Dátum: ………………………………

…………………………………
Dátum: ………………………………

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviseletében:
Fedor Attila polgármester
P.H.

…………………………………

Dátum: ………………………………

Lak Község Önkormányzat Képviseletében:
Garai Bertalan polgármester

…………………………………
P.H.

Dátum: ………………………………

Irota Község Önkormányzat Képviseletében:
Bencs Sándor polgármester
P.H.

…………………………………
Dátum: ………………………………

Szakácsi Község Önkormányzat Képviseletében:
Feketéné Bisztrán Ilona Mária polgármester
P.H.

………………………………
Dátum: ………………………………

6./ Napirendi pont tárgya:
Világ királynője engesztelő mozgalom céljainak támogatásáról
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 határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett - valamennyi
képviselő döntésben való részvételével - elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
67/ 2013.(IX.10.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Világ
Királynője
támogatásáról

Engesztelő

Mozgalom

céljainak

Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
Világ Királynője Engesztelő Mozgalom céljainak támogatásáról szóló
előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete üdvözli a Világ
Királynője
Engesztelő
Mozgalom
megalakítását,
céljaival,
szellemiségével, értékrendjével egyetért.
Képviselő-testület kéri az egyházi és világi vezetőinket, hogy támogassák
és tegyék lehetővé az Engesztelő Kápolna megépítését Budapesten, a
Szent Anna-réten.
Határidő: 2013. szeptember 20.
Felelős:
polgármester

7./ Napirendi pont tárgya:
Munkabiztonsági és tűzvédelmi szolgáltatásra vonatkozó megbízásról
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 határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett valamennyi képviselő döntésben való részvételével - elfogadta, majd meghozta az
alábbi határozatot:
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
68/ 2013.(IX.10.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Munkabiztonsági és tűzvédelmi szolgáltatásra vonatkozó megbízásról
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Abod
Község Önkormányzat munkabiztonsági és tűzvédelmi szolgáltatásra
vonatkozó megbízásról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Abod Község
Önkormányzat munkabiztonsági és tűzvédelmi szolgáltatásra a VÉD-Ő
2000 Kft. (3847 Felsődobsza, Kossuth út 41. szám) 7.500.- forint+Áfa/hó
ajánlatát elfogadja.
2. Képviselő-testület Abod Község Önkormányzat munkavédelmi és
tűzvédelmi feladatok ellátására 2013. szeptember 15. napjától 2013.
december 31. napjáig megbízza a VÉD-Ő 2000 Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot havi: 7500.- forint +Áfa/hó
összegért.
3. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Abod Község
Önkormányzata és a VÉD-Ő 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság ( 3847 Felsődobsza, Kossuth u. 41. szám) között
létrejött „Tartós Megbízási Szerződés”-t a - határozat melléklete szerinti
tartalommal j ó v á h a g y j a .
4. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jóváhagyott szerződés
aláírására.
5. Képviselő-testület a munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok ellátásának
fedezetét az általános tartalék terhére biztosítja.
Határidő: azonnal, illetve 2013. szeptember 15.
Felelős:
polgármester

Melléklet a 68/2013.(IX.10.) határozathoz

VÉD-Ő 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhelye: 3847 Felsődobsza, Kossuth u. 41. Telefon: 46/574-290, Fax: 46/574-291
Mobil: 20/997-4546

TARTÓS MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről Abod Község Önkormányzata (székhelye: 3753 Abod, Magyar út
42, adószám: 15548122-1-05 képviselő: Restyánszki Gábor polgármester), mint tartós
megbízást adó Megbízó – továbbiakban: Megbízó – másrészről VÉD-Ő 2000 Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3847 Felsődobsza, Kossuth u. 41.
adószáma: 13917614-2-05, cégjegyzékszáma: 05-09-013930, képviselő: Luterán András
ügyvezető), mint Megbízott – továbbiakban: Megbízott – között az alábbi feltételekkel:
1. Megbízott jelen tartós megbízási szerződésben foglaltak alapján köteles ellátni – az
alábbi, ill. a jelen szerződés mellékletében meghatározottak és részletezettek szerint – a
Megbízó gazdálkodó szervezet munkavédelmi és tűzvédelmi tevékenységét, mely
teljesítési helye a Megbízó telephelye, vagy üzeme, ill. munkahelyei.
2. A Megbízott által végzett – a jelen szerződésben meghatározott – munkavédelmi és
tűzvédelmi tevékenysége a Megbízó gazdálkodó szervezet alapszabályában, szervezeti,
működési
szabályzatában
meghatározott
vezetőjének
(vezető
szervének)
munkavédelemért és tűzvédelemért, illetve ezek és a vonatkozó törvények, rendeletek
keretében teendő intézkedéseiért és azok elmulasztásáért a törvényekben, rendeletekben,
belső szabályzatokban (munkavédelmi, tűzvédelmi) fennálló személyes felelősségét nem
érinti.
3. A szerződő felek jelen tartós megbízási szerződést 2013. év szeptember hó 15. napjától
kezdődően 2013. év december hó 31. napjáig, határozott időre kötik, melyet mindkét fél
három (3) hónapos felmondási idővel – a másik félhez előzetesen intézett – írásbeli
értesítésben indoklás nélkül felmondhat.
4. A Megbízó vállalja, hogy jelen szerződést a megkötésétől számított négy (4) hónap alatt
nem mondja fel, s amennyiben a szerződést Megbízó a négy hónap letelte, vagyis 2013.
év 12. hó 31. napja előtt, azonnali hatállyal megszünteti, eláll a szerződéstől, vagy azt
jelen szerződést megszegve, mégis felmondja a négy hónap leteltének időpontjáig
esedékes átalánydíját, Megbízó köteles – a szerződés megszűnésétől számított 8 napon
belül – egy összegben megfizetni Megbízott részére.
5. Megbízott az 1. pontban meghatározott tevékenységet a vonatkozó jogszabályban előírt
képzettségű, általa foglalkoztatott, vagy megbízott szakemberek útján látja el, akik
feladatukat jelen szerződésben szabályozottak szerint végzik, a szakemberek
foglalkoztatásához, illetve megbízásához a Megbízó a Ptk. 475.§ (1) bekezdése alapján
hozzájárul.

6. A Megbízó vezetője, a gazdálkodó szervezeténél meghatározott tevékenységet ellátó
Megbízott szakembere részére - jelen szerződésben és mellékleteiben foglalt keretek
között – a felek által meghatározott és a gazdálkodó szervezetnél folytatott tevékenysége
során utasítást adhat. A szakszerűtlen utasítás – figyelmeztetés ellenére történő –
végrehajtásából eredő károk az utasítást adót terhelik.
7. A Megbízó jelen szerződés 1. pontjában, ill. a mellékleteiben meghatározott tevékenység
ellenszolgáltatásaként Megbízottnak, számla alapján, havonta∗, negyedévente∗,
félévente∗:
7 500,- Ft + ÁFA, azaz Hétezer-ötszáz forint + ÁFA összegű átalánydíjat köteles
átutalással, minden hónap utolsó napjáig megfizetni. Késedelmes fizetés esetén a
Megbízott a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott késedelmi kamatot
számít fel, illetve, azonnal elállhat jelen szerződéstől és a szerződésből eredő jogait,
érvényesítheti.
8. Jelen szerződésben nem szereplő többlet tevékenység esetén, a szerződés 7. pontjában
meghatározott átalánydíjon felüli többletköltséget jelentő tevékenységet a Megbízott
köteles a Megbízóval előzetesen közölni, s azt csak a Megbízó utasítására végezheti el. A
többlettevékenységért a Megbízott, ill. képviselője által kimutatott és indokolt költségeket
a Megbízó számla alapján, az átalánydíjon felül, a 7. pontban szabályozottak szerint,
átutalással tartozik megfizetni.
9. A Megbízó köteles a jelen szerződés 1. pontjában, ill. mellékleteiben meghatározott
tevékenység ellátásához szükséges tárgyi feltételeket biztosítani, a szükséges okmányokat
és adatokat a Megbízott, ill. szakembere rendelkezésére bocsátani, gondoskodni arról,
hogy a Megbízó gazdálkodó szervezet tagjai, alkalmazottai a Megbízottnak, ill.
szakemberének a tevékenységéhez szükséges minden felvilágosítást megadjanak, és
rendelkezésére álljanak.
10. Megbízott szakembere jelen szerződésben szabályozott tevékenység ellátása során
jogosult a Megbízó működési területén, egységeinél, épületeiben, berendezései, gépei,
stb. körében – a tevékenységgel összefüggésben – ellenőrzést végezni, elvégzendő
feladatokra Megbízó képviselőjét kioktatni, adatokat, felvilágosítást kérni.
11. A Megbízott képviselője, ill. szakembere a rendeltetésszerű működés biztosítása
érdekében a Megbízó – jelen szerződésben érintett tevékenységet illetően –
észrevételezési, javaslattételi, ill. kezdeményezési joggal élhet. A Megbízott képviselője,
ill. szakembere észrevétele, javaslata, kezdeményezése alapján intézkedési, utasítási jog,
ill. kötelezettség – a jelen szerződés 2. pontjában foglaltak figyelembevételével – a
Megbízó képviselőjét illeti meg, ill. terheli.
12. Megbízott képviselője a jelen szerződés 1. pontjában, ill. a mellékleteiben meghatározott
tevékenység ellátására saját hatáskörben jelöli ki a feladatot ellátó szakembert, a
kijelölésről a Megbízót tájékoztatni köteles.
13. A Megbízott képviselőjét, ill. az általa megbízott szakembert rendkívüli és indokolt
esetben a Megbízó köteles értesíteni. A Megbízóhoz rendelt szakember távollétében a
helyettesítő személy kirendeléséről a Megbízott képviselője gondoskodik, melyhez a
Megbízó – jelen szerződés 5. pontjában rögzítettek szerint – jelen szerződés aláírásával
hozzájárul, de a Megbízott a helyettesítésről a Megbízót köteles tájékoztatni.

14. Jelen szerződés teljesítéséhez szükséges esetleges hatósági, ill. felügyeleti szervi
engedélyeket a Megbízó szerzi be.
15. Jelen szerződés harmadik fél részére nem adható ki, illetve annak tartalma üzleti titoknak
minősül. A szerződés tartalmának teljes, ill. részleges kimásolása, sokszorosítása,
felhasználása, harmadik személy részére történő átadása tilos.
16. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a
Ptk. általános és a megbízásra vonatkozó rendelkezései, valamint a Megbízott által végzett
tevékenységet szabályozó más jogszabályok az irányadók.
17. Felek megállapodnak abban, továbbá, hogy a vitás kérdéseket tárgyalásos úton rendezik,
jogvitájuk esetére a Megbízott székhelye szerint illetékes bíróság, kizárólagos
illetékességét kötik ki.
18. Jelen tartós megbízási szerződést felek, elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Felsődobsza, 2013. év 09. hó 10. napján.
………………………………………..
Megbízott
/cégszerű aláírás/
P.H.

……………………………………………
Megbízó
/cégszerű aláírás/
P.H.

1.sz. melléklet
MUNKAVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSI KÖR
JEGYZÉKE

1. A Megrendelő technológiai, kezelési, karbantartási utasításainak munkabiztonsági
részének jóváhagyásra való elkészítése.
2. A Megbízó belső Munkabiztonsági Szabályzatának jóváhagyásra való elkészítése, illetve
időszakos felülvizsgálata (jogszabály, szabvány, tevékenységi kör változása esetében).
3. A Megbízó munkaterületén a Megbízó által foglalkoztatott munkavállalókat ért munkabalesetek
szakszerű kivizsgálása.
4. A Megbízó részére a 1993.évi XCIII. és az 1997. évi CII. törvényekben, az 5/1193 (XII.26.) MüM
rendeletben előírt, valamint egyéb munkabiztonsággal összefüggő adatszolgáltatás készítése,
bonyolítása.
5. A Megbízó részére munkahelyi munkavédelmi program összeállítása.
6. A Megbízó részére előírt, munkabiztonsággal kapcsolatos nyilvántartások készítése, vezetése.
7. A Megbízónál üzembe helyezendő létesítmények, berendezések, gépek üzembe helyezésének
munkabiztonsági szempontból történő előkészítése. Felkérésre megszervezi az időszakos
biztonságtechnikai felülvizsgálatokat.
8. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés módjának vizsgálata.
9. Felkérésre elősegíti a Megbízónál a munkavállalók foglalkozás-egészségügyi vizsgálatának
megszervezését, szerződés kötését a megfelelő szakorvossal.
10. A Megbízó felkérésére munkabiztonsági oktatások előkészítése, megtartása.
11. A Megbízó számára a munkabiztonsági szabályzat által előírt vizsgáztatás előkészítése és
lebonyolítása.
12. A Megbízó felkérésére cégen belüli tanfolyamok lebonyolítása, annak megszervezése.
13. A Megbízó felkérésére alkoholszondás vizsgálatok végzése és dokumentálása.
14. Megbízó részére az 1993.évi XCIII. törvényben előírt munkavédelmi felülvizsgálatok
előkészítése, nyilvántartása.
15. A Megbízónál bevezetésre kerülő új technológiák, berendezések munkabiztonsági előkészítése
(véleményezés, oktatás, technológiai utasítások munkabiztonsági részének elkészítése).
16. A Megbízó felkérésére a területén történő szakhatósági eljárásokon vesz részt.
17. A megbízó felkérésére emelőgéppel kapcsolatos ügyintézés.
18. Kockázatértékelés végzése.

2. sz. melléklet
TŰZVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSI KÖR
JEGYZÉKE
1. A Megbízó tűzvédelmi előírásainak (tűzvédelmi szabályzat, tűzveszélyességi osztályba
sorolás, tűzriadó terv) elkészítése.
2. A Megbízó tervdokumentációinak (létesítmény, berendezés, technológia) tűzvédelmi
felülvizsgálata, szakvéleményezése.
3. A Megbízó üzembe helyezési eljárásaiban (létesítmény, berendezés) részt vesz.
4. A Megbízó területén lévő tűzvédelmi eszközök, berendezések, készülékek üzemképes
állapotát figyelemmel kíséri és felülvizsgálatukra, javításukra, cseréjükre javaslattal él.
5. A Megbízó felkérésére a tűzvédelmi szakvizsgát előkészíti és a lebonyolításban részt vesz.
6. Elkészíti a Megbízó oktatási tematikáját, felkérésre az oktatásokat megtartja.
7. A Megbízó területén előkészíti a tűzvédelmi szemléket, a feltárt hiányosságok felszámolását
figyelemmel kíséri.
8. A Megbízó számára előírt tűzvédelmi iratok kezelését, gondozását végzi.
9. A Megbízó felkérésére a területén történő szakhatósági eljárásokon részt vesz.

8./ Napirendi pont tárgya:
A felnőtt háziorvosi feladatellátás felmerült többletköltségeinek megtérítéséről
Előadó: polgármester
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztést vitára bocsátja.
Ügyrendi Bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának az elfogadását.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett - valamennyi
képviselő döntésben való részvételével - elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
69/ 2013.(IX.10.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: A felnőtt háziorvosi feladatellátás felmerült többlet költségeinek
megtérítéséről
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
felnőtt háziorvosi feladatellátás felmerült többlet költségeinek
megtérítéséről szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Abod Község
Önkormányzata és Dr. Gyurjács Dénes IV. számú felnőtt háziorvosi
körzetet ellátó háziorvos között létrejött - a felnőtt háziorvosi feladatellátás
felmerült többlet költségeinek megtérítéséről szóló „Megállapodás”- a
határozat mellékleteként j ó v á h a g y j a .
2. Képviselő-testület felhatalmazza
megállapodás aláírására.

a

polgármestert

a

jóváhagyott

3. Képviselő-testület a felnőtt háziorvosi körzetet ellátó Dr. Gyurjács Dénes
háziorvos részére a háziorvos feladatellátás felmerült többlet költségeire
2013. évre 176.000.- forint (azaz Egyszáz- hetvenhatezer forint) összeget
biztosít az általános tartalék terhére.
Dr. Gyurjács Dénes háziorvos részére a többlet költség 2013. szeptember
30. napjáig 132.000.- forint, 2013. december 15. napjáig 44.000.- forint
összegben kerül kifizetésre.
Dr. Gyurjács Dénes háziorvos az önkormányzat részére a háziorvosi
feladatellátás felmerült többlet költségéről – az önkormányzat részére a
kifizetést követően számlát állít ki.
Határidő: 2013. szeptember 30., illetve 2013. december 15.
Felelős:
polgármester
Melléklet a 69/2013.(IX.10.) határozathoz
MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött
egyrészről Abod Község Önkormányzata (képviseli: Restyánszki Gábor polgármester) 3753
Abod, Magyar út 52. szám,
másrészről Dr. Gyurjács Dénes IV. számú felnőtt háziorvosi körzetet ellátó háziorvos
(székhely: 3780 Edelény, Deák F. út 6. szám adószáma: 213206261-05),
között a mai napon az alábbi feltételekkel:
1. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a IV. számú felnőtt háziorvosi
körzetet ellátó Dr. Gyurjács Dénes háziorvos részére a háziorvos feladatellátás felmerült
többletköltségeinek megtérítésére - Abod községben a háziorvosi feladatellátás helyszíne
történő ellátásáért - 2013. évre 176.000.- forint (azaz Egyszáz- hetvenhatezer forint)
összeget biztosít.
2.

Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évre a háziorvosi
feladatellátás felmerült többlet költséget Dr. Gyurjács Dénes háziorvos részére
- 2013.szeptember 30. napjáig 132.000.- forint,
- 2013. december 15. napjáig 44.000.- forint összegben
fizeti ki.

3. Dr. Gyurjács Dénes háziorvos a kifizetést követően Abod Községi Önkormányzat részére
számlát állít ki.

Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. ide vonatkozó szabályai
irányadóak.
Abod, 2013. szeptember 10.
Restyánszki Gábor
polgármester

Dr. Gyurjács Dénes
háziorvos

Záradék:
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Megállapodás”-t a 69/2013.(IX.10.)
határozattal jóváhagyta.
Abod, 2013. szeptember 10.
Vártás József jegyző megbízásából:
Méhész Katalin
aljegyző

Polgármester – mivel más hozzászólás, javaslat nem hangzott el, - megköszönte a
képviselő-testületi tagok megjelenését és a rendkívüli ülést bezárta.
K.m.f.
Vártás József jegyző távollététében:
Méhész Katalin
aljegyző

Restyánszki Gábor
polgármester

KIVONAT
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 10. napján
megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…/ 2013.(V.29.) 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./ Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal „Alapító Okirat”-ának
módosításáról
Előadó: polgármester
2./ Vízkorlátozási Terv jóváhagyásáról
Előadó: polgármester
3./ Gyermeknapi rendezvény támogatásáról
Előadó: polgármester
4./ BORSODVÍZ Zrt. jegyzett tőkéjének leszállításával és alapszabály
módosításával kapcsolatos részvényesi hozzájárulásról
Előadó: 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. május 29. napján
megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
41/ 2013.(V.29.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal „Alapító Okirat”-ának
módosításáról
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Edelényi Közös
Önkormányzati Hivatal „Alapító Okirat”-ának módosításáról szóló előterjesztést és az
alábbi döntést hozza:
1. Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Edelényi Közös Önkormányzati
Hivatal „Alapító Okirat”-nak módosítását a határozat 1. mellékleteként - jóváhagyja.
2. Képviselő-testülete a módosított Alapító Okirat egységes szerkezetben – a határozat
2. mellékleteként – jóváhagyja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester, jegyző

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. május 29. napján
megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
42/ 2013.(V.29.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Vízkorlátozási Terv jóváhagyásáról
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Borsodvíz
Önkormányzati Közüzemi Szolgáltató ZRt. Vízkorlátozási Terv jóváhagyásáról szóló
előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a határozat 1. mellékletét
képező - a BORSODVÍZ Zrt. által elkészített „Vízkorlátozási Terv”-et jóváhagyja.
Képviselő-testület elrendeli a jóváhagyott „Vízkorlátozási Terv” helyben szokásos
módon történő közzétételét.
Határidő:
Felelős:

2013. május 31.
polgármester, jegyző
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. május 29. napján
megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
43/ 2013.(V.29.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Gyermeknapi rendezvény támogatásáról

Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Gyermeknapi
rendezvény támogatásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1. Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Borsodi Általános Iskola
részére Gyermeknapi rendezvényre 40.000.- forint ( azaz Negyvenezer forint)
támogatást biztosít a 2012. évi pénzmaradvány terhére.
2. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal, illetve 2013. június 10.
Felelős: polgármester, jegyző

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. május 29. napján
megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
44/ 2013.(V.29.) H A T Á R O Z A T A

Tárgy:

A BORSODVÍZ Zrt. jegyzett tőkéjének leszállításával és
alapszabály
módosításával
kapcsolatos
részvényesi
hozzájárulásról

Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
BORSODVÍZ Zrt. jegyzett tőkéjének leszállításával és alapszabály
módosításával kapcsolatos részvényesi hozzájárulásról szóló előterjesztést,
és az alábbi döntést hozta:
1. Abod
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
–
megtárgyalva a BORSODVÍZ Zrt. soron következő közgyűlés
anyagának előterjesztését – hozzájárul, hogy a település
polgármestere és egyben az önkormányzat törvényes képviselője, mint részvényes - a napirendi ponttal kapcsolatban a javasolt
előterjesztéseket megszavazza, ideértve különösen az alaptőke
leszállítását és az ezzel kapcsolatos alapszabály-módosítást.
2. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul
veszi, hogy a BORSODVÍZ Zrt. alaptőke leszállítására a víziközműszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 79.§ (1) bekezdésével
elrendelt vagyonkiadási kötelezettség miatt kerül sor.
3. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul
veszi, hogy az alaptőke leszállítás miatt a BORSODVÍZ Zrt.-ben
fennálló 20.720 eFt névértékű részesedése 10.360 eFt-ra csökken.
Határidő: 2013. május 29.
Felelős:
polgármester
K.m.f.
Vártás József jegyző távollététében:
Méhész Katalin s.k.
aljegyző

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

