ABOD K ÖZSÉG ÖNKOR M ÁNYZAT K ÉP VI SELŐ-TESTÜLETÉNEK
2017. október 16. napján az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Abodi
Kirendeltségén (3753 Abod, Magyar út 42.) megtartott
rendkívüli nyílt ülésének
a./ Tárgysorozata
b./ Jegyzőkönyve
c./ Határozata

TÁRGYSOROZAT
1. Abod Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.21.)
önkormányzati rendelet módosításáról
2. Tájékoztató az Önkormányzat 2017. I. féléves gazdálkodásáról
3. A 39/2017.(VIII.29.) határozat módosításáról
4. Pályázat benyújtása NKA Igazgatósága által
közösségépítő kulturális alkalmak megvalósítására

kezelt

EMMI

pályázatra

A b o d, 2017. október 16.

Ambrusics Tibor
aljegyző
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. október 16.
napján az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Abodi Kirendeltségén
(3753 Abod, Magyar út 42.) megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
Jelen vannak: Rescsánszki Bertalanné polgármester
Zsemkó János alpolgármester
Bartus Gábor képviselő
Igazoltan távol: Berkesi László Miklós képviselő
Fekete Józsefné képviselő
Tanácskozási joggal jelen vannak: Ambrusics Tibor aljegyző
Barkai Mária főtanácsos
Rescsánszki Bertalanné polgármester köszönti az ülésen megjelenteket, majd
megállapítja, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mivel az 5 fős testületből
3 fő jelen van.
Az alábbiakban ismerteti az ülés napirendi pontjait:
1. Abod Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.21.)
önkormányzati rendelet módosításáról
2. Tájékoztató az Önkormányzat 2017. I. féléves gazdálkodásáról
3. A 39/2017.(VIII.29.) határozat módosításáról
4. Pályázat benyújtása NKA Igazgatósága által
közösségépítő kulturális alkalmak megvalósítására

kezelt

EMMI

pályázatra

Megkérdezi, hogy az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban a képviselő-testület tagjai
részéről van-e észrevétel, javaslat, indítvány.
A képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban
észrevétel, javaslat, indítvány nem volt.
Rescsánszki Bertalanné polgármester az ülés napirendi pontjainak elfogadását
szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait – 3 fő képviselő döntéshozatalban való
részvételével - 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta a következők
szerint:
1. Abod Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.21.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
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2. Tájékoztató az Önkormányzat 2017. I. féléves gazdálkodásáról
Előadó: polgármester
3. A 39/2017.(VIII.29.) határozat módosításáról
Előadó: polgármester
4. Pályázat benyújtása NKA Igazgatósága által
közösségépítő kulturális alkalmak megvalósítására
Előadó: polgármester

kezelt

EMMI

pályázatra

Napirendi pont tárgyalása
1./ Napirendi pont tárgya:
Abod Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.21.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Rescsánszki Bertalanné polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Barkai Mária főtanácsos elmondja, hogy a költségvetés elfogadása óta sok változás
történt. Elsőként a közfoglalkoztatási szerződések megkötésénél két programról
beszélne, a hosszabb idejűről és a mezőgazdasági programról. Az önkormányzat 18.431
ezer forint támogatást kapott, ebből jelentős mértékű előleget is. Ezeknek a kiadási
oldala a munkabérek, a szociális hozzájárulás, az üzemeltetés, valamint a tárgyi
eszközök beszerzése volt, ezen belül 100 db tyúkot ismételten vásárolt az
önkormányzat. Kulturális alapellátás támogatás címen 300 ezer forint pályázati pénzt
nyertek, aminek a kiadási oldala személyi juttatás és járulék, ami nagyon minimális
dologi kiadással járt. A 2017. évi pénzmaradvány összege a testületi döntésnek
megfelelően átvezetésre került. 2016-tól áthúzódó bérkompenzáció és a 2017. évi
bérkompenzáció, valamint az összevont ágazati pótlék bevétele összesen 180.000
forint, mellyel a személyi juttatás és járulékai oldalát növelték meg. Volt még két
támogatási összeg, az egyik a polgármester illetménykiegészítésére kaptak támogatást
kormányhatározat alapján, - illetve kapnak még, mert nem a teljes összeget kapták
meg, ez 1 millió 765 ezer forint, valamint kaptak még a minimálbér kompenzálására
262.000 Ft-ot. Ezt a falugondnok bérére és járulékára kapták. Megemelték 573 ezer
forinttal a működési bevételeket, mert keveset irányoztak elő, ebből 191 ezer forintért
pluszban még 100 db tyúkot vásároltak, és a maradék 382 ezer forinttal a tartalék
összegét emelték meg. Az általános tartalék terhére kiadások történtek, ilyen volt 5.000
Ft összegben a központi orvosi ügyeletnek a közbeszerzésére költés, volt még ügyvédi
munkadíj, ingatlan-értékbecslési díj, tulajdoni lap földhivatali díja, ami összesen 440
ezer forint. Volt még a tartalék terhére 315 ezer forint előző évi visszafizetés, amelyről
tudni kell, hogy nemcsak a 2015-ös évet terheli, mert ez göngyölődött, ami az egyéb
jövedelempótlóknak a visszafizetése volt. Ez abból adódott, hogy a december havi
jövedelempótló támogatásokat nem decemberben, hanem januárban kellett volna
kifizetni.
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Az emberek anyagi helyzetére való tekintettel kifizetésre került decemberben. Az
útfelújításokról szólva elmondja, hogy felújításra került a Petőfi, Magyar és Tóth Árpád
utaknak a burkolata. Erre pályázaton nyertek 14.985 ezer forintot, valamint a fejlesztési
céltartalékból költöttek rá 2.626 ezer forintot. Megemelték a rászoruló gyermekeknek a
szünidei étkeztetésének támogatása 78 ezer forintra, ez a kiadások előirányzatát
növelte meg. 1.438 eFt-ot kaptak a lakossági víz-, és szennyvíz támogatásra, amit
tovább adtak az ÉRV Zrt-nek. Volt GINOP-os pályázatuk munkaerő-piaci foglalkoztatási
program, diákmunka foglalkoztatás keretében 616 ezer, illetve 365 ezer forintot kapott
az önkormányzat, ezzel a személyi és járulék előirányzatát növelték meg. A helyi
önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzaton egymillió forint
bevétel várható a településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatására, mely
összeggel a személyi juttatás, járulék előirányzatokat módosították. Három helyi
vállalkozással megkötött megállapodás alapján módosításra került a felhalmozási célra
átvett pénzeszközök előirányzata 1.050 e Ft-tal. Vállalkozásonként ez 350 ezer forint. A
működési bevételek előirányzata a FEDRID Kft. által megfizetett 500 eFt bérleti díjjal
növekszik, mellyel a működési tartalék előirányzata nő.
Rescsánszki Bertalanné polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt szavazásra bocsátja a rendelet-tervezet elfogadását.
A képviselő-testület a rendelet-tervezetet – 3 fő képviselő döntéshozatalban való
részvételével 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd
megalkotta következő rendeletét:

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2017. (X.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2017.
(II.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1.§ Abod Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.21.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) bekezdés helyébe a
következő rendelkezés lép:

„2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését
a)
b)
c)
d)

64.980
83.789
675
19.484

eFt
eFt
eFt
eFt

költségvetési bevétellel
költségvetési kiadással
finanszírozási kiadással
finanszírozási bevétellel

fogadja el.”
2.§ A Rendelet:
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a) 1. melléklete helyébe az 1.
b) 2. melléklete helyébe a 2.
c) 3. melléklete helyébe a 3.
d) 4. melléklete helyébe a 4.
e) 5. melléklete helyébe az 5.
f) 6. melléklete helyébe a 6.
g) 9. melléklete helyébe a 7.
h) 11. melléklete helyébe a 8.
i) 12. melléklete helyébe a 9.

melléklet,
melléklet,
melléklet,
melléklet,
melléklet,
melléklet,
melléklet,
melléklet,
melléklet

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

Dr. Vártás József
jegyző

R escsánszki Bertalanné
polgárm ester

Kihirdetési záradék:
Ez a rendelet Abod Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 10/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 41.§ (1) bekezdése szerint az
Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2017. október 16. napján
kihirdetésre került.
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2./ Napirendi pont tárgya:
Tájékoztató az Önkormányzat 2017. I. féléves gazdálkodásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Rescsánszki Bertalanné polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Barkai Mária főtanácsos elmondja, hogy egy kicsit fals képet mutat a beszámoló,
hiszen most fogadta el a költségvetési módosítást, ezért csak az eredeti elfogadott
költségvetéshez tudta a teljesítési adatokat összerakni. Most ez egészen más képet
mutatna százalékosan. A tervezett bevétel 131 %-on, ezen belül a költségvetési
bevétel 190 %-ban teljesültek. A közhatalmi bevételek 94 %-on teljesültek, ezen
belül a kommunális adóból származó bevétel 1.014 eFt volt. Gépjárműadóból
származó bevétel szintén kedvezőbben alakult, ez 442 eFt. Szabálysértési pénz- és
helyszíni bírság önkormányzatot megillető részéből 240 eFt, késedelmi- és
önellenőrzési pótlékból 79 eFt folyt be. A talajterhelési díjból származó bevétel 810
eFt, mely teljes egészében az előző években felhalmozódott hátralékok behajtásából
adódik. A működési bevételek 124%-on teljesültek, összesen1328 eFt bevétele
származott az önkormányzatnak, 513eFtkészletértékesítésből, 487eFt szolgáltatások
nyújtásából, míg 128 eFt tulajdonosi bevételekből. A készletértékesítés elsősorban a
közfoglalkoztatás keretében megtermesztett növények, illetve megtermelt tojások
értékesítéséből származik. Tulajdonosi bevételeken kerültek megtervezésre az ÉRV
Zrt. által a vízi közművek üzemeltetési jogáért várható fizetendő használati díjak,
illetve a vadászati jog átadásáért kapott pénz. Az egyéb működési célú átvett
pénzeszközöknél a betervezett 1500 eFt-tal szemben sajnos eddig nem sikerült
bevételt realizálnia az önkormányzatnak. A költségvetési egyensúly megteremtése
érdekében erre a második félévben hangsúlyt kell fektetni. A finanszírozási bevételek
teljesítésén a 2016. évi pénzmaradvány igénybevétele szerepel, az elfogadott
zárszámadás és pénzmaradvány felosztás szerint. A költségvetési kiadások teljesítése
52%-os. A Személyi jellegű kiadások teljesítése 107%-on áll. Legjelentősebb összeg
ezen a tételen belül a közfoglalkoztatottakat megillető bérek. Itt szerepel továbbá a
polgármester illetménye és a falugondnok illetményének kifizetése. Munkaadót
terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése 88%-on áll. A
közfoglalkoztatási szerződésekhez kapcsolódó módosítás még nem szerepel az
eredeti költségvetésben. A Dologi kiadások 41%-on, az időarányostól kisebb
összegben teljesültek. Ez abból adódik, hogy a közfoglalkoztatási programokhoz
kapcsolódó dologi kiadások jelentős része a második félévben kerül beszerzésre.
Az év hátralévő részében felhasználásukra fokozott figyelmet kell fordítani.
Ellátottak pénzbeli juttatásai 2017. I. félévben 27%-on teljesültek. Ellátottak pénzbeli
juttatására fordítható összeget szeptember 30.-ai teljesítési időponttal felül kell
vizsgálni. 2017. évben Abod Község Önkormányzata települési önkormányzat
szociális feladatainak egyéb támogatása címén 3.153eFt összegű támogatásban
részesült, mely települési támogatásokra; egyes támogatással, illetve saját bevétellel
le nem fedett közfoglalkoztatás megvalósításaival kapcsolatban felmerült kiadásaira;
valamint a falugondnoki szolgálat állami normatívával le nem fedett részére
használható fel.
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Várható többletkiadások felmérését követően a szabad előirányzatot települési
támogatásra célszerű felhasználni. Ellenkező esetben az állami támogatásfennmaradó
részét vissza kell fizetni.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre:
A közös önkormányzati hivatal fenntartásához, belső ellenőri feladatok, a KBTF Kft.
működtetéséhez, valamint az orvosi ügyelet ellátásához átadandó hozzájárulások
összegei kerültek megtervezésre. 2017. évben utalás még csak az orvosi ügyelet
ellátásához történt, illetve a KBTF Kft. fenntartásához 46 eFt került megfizetésre.
A felhalmozási költségvetés kiadásai a 8-9 számú mellékletekben rögzítettek szerint
alakultak. Elsősorban a közfoglalkoztatási programok keretében beszerzett eszközök
szerepelnek kiadásként. Ivóvíz, szennyvíz hálózatra fordított felújítási kiadásokból
mindössze 101eFt-ot sikerült kompenzálni. Az alacsony vízhasználatból adódóan az
önkormányzat csak minimális használati díj számlázására jogosult, így az ÉRV által
elvégzett felújítások csak kis részben kerülnek kiegyenlítésre. A szükséges
felújításokat pedig el kell végezni ahhoz, hogy a rendszer megfelelőképpen
működjön. Előbb-utóbb elkerülhetetlenné válik az, hogy ezen munkálatok
ellenértékére egyéb forrást biztosítson az önkormányzat.
Finanszírozási kiadások között a 2016. december hónapban folyósított 675 eFt
összegű 2017. évi állami támogatás megelőlegezés visszafizetési kötelezettségként
való szerepeltetése jelentkezik.
Elmondható, hogy az önkormányzat 2017. I. félévi gazdálkodása zökkenőmentesen
zajlott, a szükséges források rendelkezésre álltak.
Rescsánszki Bertalanné polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását.
A képviselő-testület a javaslatot – 4 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 4
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi
határozatot:
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
43/2017.(X.16.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat 2017. I. féléves
gazdálkodásáról
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Önkormányzat 2017. I. félévi gazdálkodásáról szóló
tájékoztatót megtárgyalta és azt tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Értesül: osztályok
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3./ Napirendi pont tárgya:
A 39/2017.(VIII.29.) határozat módosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Rescsánszki Bertalanné polgármester elmondja, hogy a képviselő-testület a
39/2017.(VIII.29.) határozatával döntött az Abod belterület 88 hrsz-ú, Kossuth út 14.
szám alatti ingatlan megvásárlásáról. A megvásárláshoz szükséges összeget
szükséges 1.460.000 forintról 1.500.000 forintra módosítani. Az ingatlanhoz tartozik
továbbá a patak másik oldalán lévő 142 hrsz. alatti ingatlan is, ezért a határozatot ki
kell egészíteni a 142 hrsz-el.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt - szavazásra bocsátja a határozati
javaslat elfogadását.
A képviselő-testület a javaslatot – 3 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 3
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi
határozatot:
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
44/2017.(X.16.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

A 39/2017.(VIII.29.) határozat módosításáról

Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
39/2017.(VIII.29.) határozat módosításáról szóló előterjesztést, és
az alábbi döntést hozta:
Abod
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
39/2017.(VIII.29.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

a

1. a határozat 1. pontjában szereplő „1.460.000,-Ft (azaz
egymillió-négyszázhatvanezer forint)” szövegrész helyébe az
„1.500.000,-ft (azaz egymillió-ötszázezer forint)” szöveg lép;
2. a határozat 1. pontjában szereplő „ingatlant” szövegrész
helyébe az „és a 142 hrsz alatti, kivett beépítetlen terület
megnevezésű ingatlant” szöveg lép.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Határozatról értesülnek: ügyfelek, osztályok, ügyvéd
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4./ Napirendi pont tárgya:
Pályázat benyújtása NKA Igazgatósága által kezelt EMMI pályázatra közösségépítő
kulturális alkalmak megvalósítására
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Rescsánszki Bertalanné polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkárság pályázatot írt
ki 1000 fő alatti kistelepülések számára kulturális alapellátás támogatására. A
pályázat keretében 1000 fő alatti lélekszámú magyarországi települések
önkormányzatai kulturális projektek 500.000 Ft-os vissza nem térítendő
támogatására pályázhatnak. A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november
06. A pályázat benyújtásához nevezési díjat nem kell fizetni. A támogatás
igényléséhez saját forrás igazolása nem szükséges. A pályázatot 2017. szeptember 1.
– 2018. június 30. között lehet megvalósítani. Abod szerepel a 105/2015. (IV.23.)
Kormányrendelet 2. számú melléklete alapján a kedvezményezett települések között
és lakosság száma alapján is megfelel a fenti kritériumoknak. A településünkön
nagyon kevés kulturális program került megrendezésre forráshiány miatt. Ezzel a
pályázati lehetőséggel a jövő év első felében közösségépítő kulturális rendezvényt
tudunk megvalósítani a lakosság számára, önerő hozzáadása nélkül.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt - szavazásra bocsátja a határozati
javaslat elfogadását.
A képviselő-testület a javaslatot – 3 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 3
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi
határozatot:
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
45/2017.(X.16.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Pályázat benyújtása NKA Igazgatósága által kezelt EMMI
pályázatra
közösségépítő
kulturális
alkalmak
megvalósítására
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
a „Pályázat benyújtása NKA Igazgatósága által kezelt EMMI
pályázatra közösségépítő kulturális alkalmak megvalósítására” című
előterjesztés meghozta az alábbi döntést:
1. Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot
kíván benyújtani az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)
Kultúráért Felelős Államtitkárságához, közösségépítő kulturális
alkalmak megvalósítására.
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2. A projekt összköltsége maximum 500.000 Ft, a támogatás
formája vissza nem térítendő támogatás, a támogatás
intenzitása 100%-os, így a Képviselő-testület önerőt nem
biztosít a pályázathoz.
3. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat
tartalmának meghatározására, és a pályázat benyújtására,
valamint nyertes pályázat esetén annak megvalósítására.
Határidő: 2017.11.06.
Felelős: polgármester
Értesül: osztályok

Rescsánszki Bertalanné polgármester, - mivel más hozzászólás, javaslat nem
hangzott el, - megköszönte a képviselő-testület megjelenését és a rendkívüli ülést
bezárta.
K.m.f.

Ambrusics Tibor
aljegyző

Rescsánszki Bertalanné
polgármester
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