ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2020. február 27. napján az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
Abodi Kirendeltségén (3753 Abod, Magyar út 42.) megtartott
rendes nyílt ülésének

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

TÁRGYSOROZAT
1. Abod Község Önkormányzat 2019.
önkormányzati rendelet módosításáról

évi

költségvetéséről

szóló

1/2019.(II.21.)

2. Abod Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
3. Abod Község Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
4. Abod Község Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról
5. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott 2019. évi polgármesteri döntésekről
6. Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
7. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről

A b o d, 2020. február 27.

Dr. Vártás József
jegyző

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 27.
napján az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Abodi Kirendeltségén
(3753 Abod, Magyar út 42.) megtartott rendes nyílt üléséről.
Jelen vannak: Rescsánszki Bertalanné polgármester
Ferencsik István alpolgármester
Bartus Gábor képviselő
Nagy Istvánné képviselő
Igazoltan távol: Berkesi László Miklós képviselő
Tanácskozási joggal jelen vannak: Dr.Vártás József jegyző
Dr. Bakó Annamária jogi ügyintéző
Rescsánszki Bertalanné polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja,
hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mivel az 5 fős testületből 4 fő jelen van.
Az alábbiakban ismerteti az ülés napirendi pontjait:
1. Abod Község Önkormányzat 2019.
önkormányzati rendelet módosításáról

évi

költségvetéséről

szóló

1/2019.(II.21.)

2. Abod Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
3. Abod Község Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
4. Abod Község Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról
5. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott 2019. évi polgármesteri döntésekről
6. Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
7. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről

Megkérdezi, hogy az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban van-e a képviselők részéről
észrevétel, javaslat, indítvány.
A Képviselő-testület tagjai részéről észrevétel, javaslat, indítvány nem volt.
Rescsánszki Bertalanné polgármester az ülés napirendi pontjainak elfogadását
szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait – 4 fő képviselő döntéshozatalban való
részvételével – 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbiak
szerint:

1. Abod Község Önkormányzat 2019.
önkormányzati rendelet módosításáról

évi

költségvetéséről

szóló

1/2019.(II.21.)

2. Abod Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
3. Abod Község Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
4. Abod Község Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról
5. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott 2019. évi polgármesteri döntésekről
6. Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
7. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről

1./ Napirendi pont tárgya:
Abod Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.21.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Rescsánszki Bertalanné polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Dr.Vártás József jegyző elmondja, hogy a jelen módosítással átvezetésre kerülnek a
tavalyi végleges számadatok, amelyről a zárszámadáskor bővebben tudnak beszélni.
Fontos, hogy a vidékfejlesztési pályázat keretében megújult 3 épületre a záró kifizetés
be van nyújtva, abban benne van közel 10 millió forint önereje az önkormányzatnak.
Amennyiben ezt visszakapja az önkormányzat, akkor egy elég komoly fejlesztési
tartalékkal fog rendelkezni. A tavalyi évben a testület megrendelte, elkészíttette a
buszmegállónak az engedélyes tervdokumentációját, és ha ezt a pénzt visszakapják,
akkor lehet majd a kivitelezőktől árajánlatot kérni a megépítésére.
Rescsánszki Bertalanné polgármester - mivel kérdés, vélemény nem volt, az
rendelettervezet elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a rendelettervezetet - 4 fő képviselő döntéshozatalban való
részvételével – 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd
megalkotta következő rendeletét:

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2020. (II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2019. (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 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 21.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését
a) 201.658.169
b) 233.904.685
c) - 32.246.516
d)
33.046.731
e)
800.215

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

költségvetési bevétellel
költségvetési kiadással
költségvetési egyenleggel
finanszírozási bevétellel
finanszírozási kiadással

fogadja el.”
2.§ A Rendelet 3. § (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(15) Képviselő-testület a kiadások között 16.291.585 Ft általános és 39.609.219
Ft fejlesztési tartalékot állapít meg.”
3.§ A Rendelet:
a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet,
b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet,
c) 3. melléklete helyébe a 3. melléklet,
d) 4. melléklete helyébe a 4. melléklet,
e) 5. melléklete helyébe az 5. melléklet,
f) 6. melléklete helyébe a 6. melléklet,
g) 7. melléklete helyébe a 7. melléklet,
h) 9. melléklete helyébe a 8. melléklet,
i) 11. melléklete helyébe a 9. melléklet,
j) 12. melléklete helyébe a 10. melléklet
k) 13. melléklete helyébe a 11. melléklet
l) 14. melléklete helyébe a 12. melléklet
m) 15. melléklete helyébe a 13. melléklet
lép.
4.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Vártás József
jegyző

Rescsánszki Bertalanné
polgármester

Kihirdetési záradék:
Ez a rendelet Abod Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 2/2018. (II. 13.) önkormányzati rendelet 40. § (1) bekezdése szerint az
Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2020. február 27. napján
kihirdetésre került.
Dr. Vártás József
jegyző

Indokolás
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
1/2019. (II. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ
1/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez
Általános indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján a
Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése
szerinti időpontokban, - de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének
határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
Jelen rendelettervezet a költségvetési rendelet utolsó módosítása óta eltelt időszak
változásait, elsősorban az államháztartáson belüli támogatások, pályázati
támogatások változásaiból eredő módosítások költségvetési rendeleten történő
átvezetéseit tartalmazza.
Részletes indokolás
1.§-hoz
Az 1.§ a költségvetés főszámainak módosítását tartalmazza.
2-3.§-hoz
A 2.§ a költségvetési rendelet általános tartalékra vonatkozó szakaszát és
mellékleteinek újraszabályozását tartalmazza.
4.§-hoz
A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.
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2./ Napirendi pont tárgya:
Abod Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Rescsánszki Bertalanné polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Dr.Vártás József jegyző: Úgy gondolják, hogy az önkormányzat teljesen nyugodt
gazdálkodással tudja ezt az évet is megtervezni, és amint az előbbiekben említette, ha a
pénze visszajön az önkormányzatnak a vidékfejlesztési pályázatban, akkor fejlesztési
céltartalékban szép összeg fog szerepelni.
Ferencsik István alpolgármester: A beruházásoknál 2020. évre összesen 11.651.549
Ft összegű beruházás szerepel. Ez mit takar?
Dr.Vártás József jegyző: Ez egy összesítő sor, ebben nincs részletezve, hogy mik
fognak ide tartozni, de az útfelújítások egy az egyben, a beruházásoknál pedig majd a
fejlesztési céltartalék terhére lehet, amit a képviselő-testületnek külön el kell majd
dönteni, és mondhatja azt is, hogy nem buszmegállót akar felújítani, hanem csináljanak
mást. Tehát külön előterjesztés keretében fog majd a képviselő-testület dönteni, hogy
azt a pénzt hogyan akarja felhasználni. Tájékoztatásképpen elmondaná, hogy a
közhatalmi bevételeken belül vagyoni típusú adója egy van, ez a kommunális adó, ebből
2 millió forintot tervezett az önkormányzat, melyből fizeti a lakosság teljes körének a
hulladék-szállítási díját. Iparűzési adóbevétele nincsen a településnek, gépjárműadóból
van 700 ezer forint, mert a gépjármű adónak csak a 40 %-a a helyben maradó rész.
Ferencsik István alpolgármester: Nem mindenki fizet adót. Ez nekik jó?
Dr.Vártás József jegyző: Ez döntés kérdése.
Ferencsik István alpolgármester: Az ember hallja, hogy az árbevételek nőnek, pl. a
Natur Gold Kft-nek is négyszázmillió forint árbevétele volt, melynek az 1 %-a nem kis
pénz.
Rescsánszki Bertalanné polgármester: Nem volt testületi tag alpolgármester úr,
amikor felvetették, hogy lesz iparűzési adó, akkor azt mondták, hogy a céget rögtön
átviszik Galvácsra. Fizetnek nekik is és Szendrőnek is, és most vagy elfogadják az
egymillió forintot, amit adnak, vagy elmegy.
Ferencsik István alpolgármester: Nem olyan egyszerű egy céget áttelepíteni, itt
mindent kiépítettek maguknak.
Dr.Vártás József jegyző: Többször szorgalmazta és tett javaslatot arra 6 évvel ezelőtt,
hogy gondolja át az önkormányzat, mert hozzá kell tenni azt, hogy amikor polgármester
asszony átvette ezt az önkormányzatot, akkor egyrészt ott volt egy 10 millió forintos
visszafizetési kötelezettség a játszótéri szankció miatt, illetve ott volt egy 4,5 millió
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forintos környezetvédelmi bírsága a natura 2000-es terület polgármester úr általi
lekaszálása miatt. Tehát ilyen helyzetből indult az akkori képviselő-testület, és ez még
csak két fontos tétel volt az állandó kiadásokon felül. Ezt azért kell elmondani, mert volt
akkor is javaslat részükről, hogy gondolják át az iparűzési adó bevezetésének
lehetőségét, mert gyakorlatilag abból lehetne bevétele az önkormányzatnak. Akkor nem
nullán, hanem mínusz 15 millióba volt az önkormányzat. Akkor olyan döntés született, és utólag azt mondják, - igazából jó döntés volt, hogy nem vezetett be iparűzési adót a
képviselő-testület. Ugyanakkor a helyi vállalkozásokkal a polgármester asszony leült
tárgyalni, és mindenki évente változó összegekben támogatta az önkormányzatot, és ez
az összeg működésre vagy fejlesztésre mehetett, és az a 10 millió forint nem az
államtól kapott pénz, amivel az önkormányzat szabadon gazdálkodhat, hanem azon túl,
amit egyébként fejlesztésre felhasználtak, az abból keletkezett, hogy ezek a cégek az
elmúlt öt évben folyamatosan egy, másfél milliókat adtak évente: Volt olyan év, amikor
3 millió forintot kapott az önkormányzat, a tavalyi évben szintén 3 millió forintot. Tehát,
mindig azt kell mérlegelni, hogy minek van nagyobb előnye, és nem biztos, hogy
nagyobb bevétele lenne az önkormányzatnak, ha bevezetné az iparűzési adót.
Ferencsik István alpolgármester: Az emberek nem tudják ezeket, nem tudják, hogy
miről van szó és támadnak mindenkit, hogy csak bólogatnak és megszavaznak mindent.
Rescsánszki Bertalanné polgármester: Nagyon sok embernek elmagyarázta ezt a
dolgot, a falugyűlésre sem jönnek el, csak ketten, vagy hárman, ahol kérdezhetnének.
Dr.Vártás József jegyző: Az adó olyan dolog, amit nem szeretnek se a cégek sem az
emberek, és azután mindig menni kell, behajtástól kezdve egyéb olyan dolgok, ami kell,
és rengeteg munka, nyűg is van vele. Tehát a mostani egy bevált módszer, amin
bármikor lehet változtatni képviselői indítvány alapján, polgármesteri kezdeményezésre.
Ki lehet azt is próbálni, lehet, hogy több bevétel volna, de nem lehet megjósolni.
Ferencsik István alpolgármester: Tudni kell ehhez, hogy milyen cégek vannak, és
mennyi.
Rescsánszki Bertalanné polgármester: Mivel további kérdés, vélemény nem volt, az
rendelettervezet elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a rendelettervezetet - 4 fő képviselő döntéshozatalban való
részvételével – 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd
megalkotta következő rendeletét:
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2020. (II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
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:
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1. A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya Abod Község Önkormányzatára, a Képviselő-testületre és
annak bizottságaira, továbbá az Önkormányzat által támogatásban részesített
magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiségekkel nem rendelkező
szervezetekre, az Önkormányzat által alapított, vagy önkormányzati támogatással
működő gazdasági társaságok költségvetési kapcsolataira terjed ki.
2. A költségvetés bevételei, és kiadásai
2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését
a)

49.606.260 Ft

költségvetési bevétellel

b)

101.710.359 Ft

költségvetési kiadással

c) - 52.104.099 Ft

költségvetési egyenleg

d)

52.976.484 Ft

finanszírozási bevétellel

e)

872.385 Ft

finanszírozási kiadással

fogadja el.
(2) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a
Képviselő-testület az előző évek költségvetési maradványának igénybevételét
rendeli el.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a
költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten,
továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait, a
költségvetési mérleget a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok
mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet és a 3.
melléklet részletezi.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) Az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát a 4.
melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az 5. melléklet, az
adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség
megállapításához szükséges adatokat a 6. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat által folyósított szociális, rászorultság jellegű ellátásokat a
7. melléklet tartalmazza.
(4) Képviselő-testület közvetett támogatást nem határoz meg.
(5) Az év várható bevételeinek és kiadásainak teljesüléséről szóló előirányzat
felhasználási ütemtervet a 8. melléklet szerint fogadja el.
(6) A költségvetés bevételeit és a költségvetés kiadásait kötelező feladatok,
önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti
bontásban a 9. melléklet részletezi.
(7) Képviselő-testület több éves kihatással járó döntést nem állapít meg.
(8) Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak
támogatását a 10. melléklet tartalmazza.
(9) Középtávú tervezés irányszámait az 1. melléklet tartalmazza.
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(10) Képviselő-testület a 2020. évi beruházási feladatokat a 11. melléklet szerint
hagyja jóvá.
(11) Képviselő-testület a felújításokat a 12. melléklet szerint fogadja el.
(12) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projekteket a 13. melléklet
tartalmazza.
(13) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a
Képviselő-testület magának tartja fenn.
(14) Képviselő-testület az önkormányzatra vonatkozóan 2020. évi új adósságot
keletkeztető fejlesztési célt nem határoz meg.
(15) Képviselő-testület a kiadások között 12.075.455 Ft általános működési és
12.418.113 Ft fejlesztési tartalékot állapít meg.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai, és az előirányzatok
módosítása
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a
könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a
gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan
figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek
növelésének lehetőségeit.
(4) A Képviselő-testület elrendeli, hogy az igényelhető kiegészítő támogatásokra,
központosított támogatásokra a hivatal az igénybejelentést készítse el, illetve
határidőben nyújtsa be.
5. §

A készpénzben történő kifizetés jogcímei a következők:
a) személyi juttatások: bankszámlával nem rendelkező foglalkoztatottak bére,
egyéb járandóságai, közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak bére,
megbízási díj, tiszteletdíj, foglalkoztatottak költségtérítései, belföldi kiküldetés
költségtérítése, külföldi kiküldetéssel kapcsolatos kiadások,
b) dologi kiadások: készletvásárlás, nyomtatvány, szakkönyv, kisértékű tárgyi
eszköz, szolgáltatási kiadások, reprezentációs kiadások esetenként max.
500.000 Ft összeghatárig; üzemanyag-vásárlással kapcsolatos kiadások,
amennyiben üzemanyagkártya használata nem lehetséges,
c) nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés esetén a szerv vezetőjének eseti
döntése alapján,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai készpénzben kifizetendő összege,
e) elszámolási kötelezettséggel adott készpénzelőleg,
f) települési támogatás nyújtása rendkívüli élethelyzetben,
g) fizetési számlára történő készpénz befizetés.

6.§ (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiemelt
előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
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(2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet
készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől
elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(3) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de
legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig,
december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben
az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások,
támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés
kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a
költségvetési rendelet módosítását.
(4) A maradvány elszámolást a Képviselő-testület a zárszámadási rendeletével
egyidejűleg hagyja jóvá.
(5) Tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
5. Záró rendelkezések
7.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Dr. Vártás József
jegyző

Rescsánszki Bertalanné
polgármester

Kihirdetési záradék:
Ez a rendelet Abod Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 10/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 41. § (1) bekezdése szerint az
Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2020. február 27. napján
kihirdetésre került.
Dr. Vártás József
jegyző
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Indokolás
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL szóló
2/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez
Általános indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (3)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően a jegyző által előkészített költségvetési
rendelettervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a Képviselő-testületnek.
Az Áht., valamint annak végrehajtásáról szóló kormányrendelet határozza meg a
költségvetési rendelet tartalmi követelményeit és a kötelezően bemutatandó
mérlegeket és kimutatásokat.
A költségvetési rendelet összeállítása során figyelemmel kell lenni a Magyarország
2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben, az Áht.-ban, az
államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a
továbbiakban: Ávr.), a gazdasági programban foglaltakra, továbbá a Képviselőtestület döntéseire.
A 2020. évi költségvetés összeállítása során figyelemmel kellett lenni továbbá az
államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendeletben foglaltakra. A
2020. évi költségvetési rendelet-tervezet az ebben meghatározott rovatrendek
figyelembevételével került összeállításra.
Részletes indokolás
1.§-hoz
A rendelet-tervezet hatályát szabályozza, részletezi azon szerveket, melyekre a
rendelet-tervezet hatály kiterjed.
2.§-hoz
A 2.§ a 2020. évi költségvetés főösszegeit részletezi, illetve állapítja meg.
3.§-hoz
Szabályozza a 2020. évi költségvetés részleteit, megállapítja a rendelet mellékleteit
és részletezi a költségvetés számadatait.
4.§-6.§-hoz
A 4.§-5.§-ok a költségvetés végrehajtásának szabályait, és az előirányzatok
módosítására vonatkozó rendeleti szintű előírásokat tartalmazzák. Megállapítják
továbbá a polgármester általános tartalék terhére történő kötelezettségvállalásának
hatáskörét. A gazdálkodás szabályait és a költségvetés végrehajtásának ellenőrzésére
vonatkozó előírásokat tartalmazza. A készpénzben történő kifizetés jogcímeit is ezen
§ tartalmazza.
7.§-hoz
A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.
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3./ Napirendi pont tárgya:
Abod Község Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Rescsánszki Bertalanné polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Dr.Vártás József jegyző: Ez a napirend kötelezően előterjesztendő napirend, Abod nem
rendelkezik sem kölcsönnel, sem hitellel.
Rescsánszki Bertalanné polgármester - mivel kérdés, vélemény nem volt, az
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja.
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
8/2020.(II.27.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Abod Község Önkormányzat saját bevételeinek és
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapításáról
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
Abod Község Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
megállapításáról szóló előterjesztést és a következő döntést
hozza:
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete - az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a
alapján - a saját bevételek összegét, valamint az adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a
költségvetési évet követő három évre várható összegét a
határozat melléklete szerint jóváhagyja.
Határidő: azonnal, illetve 2020. december 31.
Felelős: polgármester
Értesül: polgármester, osztályok
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4./ Napirendi pont tárgya:
Abod Község Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Rescsánszki Bertalanné polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Dr.Vártás József jegyző tájékoztatásul elmondja, hogy előreláthatólag közbeszerzési
értékhatárt elérő beszerzés nem lesz, január 1-től az építés területén a közbeszerzési
értékhatár nettó 50 millió forint, az alapján kell közbeszerzési eljárást lefolytatni, ezért a
határozati javaslat szerint megállapítják, hogy jelenleg nincs közbeszerzési eljárás
lefolytatását igénylő beszerzése az önkormányzatnak.
Rescsánszki Bertalanné polgármester - mivel kérdés, vélemény nem volt, az
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja.
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
9/2020.(II.27.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Abod Község Önkormányzat 2020. évi
összesített közbeszerzési tervéről

Abod Község Önkormányzat Képviselőt-testülete
megtárgyalta az Abod Község Önkormányzat 2020.
évi
összesített
közbeszerzési
tervéről
szóló
előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megállapítja, hogy 2020. évben az Önkormányzatnak
nincs közbeszerzési eljárás lefolytatását igénylő
beszerzése.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Értesül: osztályok

5./ Napirendi pont tárgya:
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott 2019. évi polgármesteri döntésekről
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Rescsánszki Bertalanné polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Dr.Vártás József jegyző: Az előterjesztésből látható, hogy a polgármesteri
hatáskörben hozott rendkívüli települési támogatás 6 db volt, létfenntartási gondok
enyhítésére 14, lakhatási támogatás 11, természetbeni támogatásként a testület
kiosztott 59 háztartás részérre brikettet, 48 háztartás részére burgonyát, és 59
háztartás számára tojást. Ez egy visszatérő előterjesztés, minden évben egyszer
tárgyalják, ilyen formában kap tájékoztatást a képviselő-testület az átruházott
hatáskörökről.
Rescsánszki Bertalanné polgármester - mivel kérdés, vélemény nem volt, az
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja.
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
10/2020.(II.27.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott
2019. évi polgármesteri döntésekről

Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta az átruházott hatáskörben hozott 2019.
évi polgármesteri döntésekről szóló beszámolót és a
következő döntést hozza:
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta az átruházott hatáskörben hozott 2019.
évi polgármesteri döntésekről szóló beszámolót és
azt e l f o g a d j a.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Értesül: osztályok
6./ Napirendi pont tárgya:
Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Rescsánszki Bertalanné polgármester a napirendet vitára bocsátja.
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Dr.Vártás József jegyző: A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról évente
kétszer tájékoztatják a képviselő-testületet, azokról a döntésekről, amiket a képviselőtestület hozott.
Rescsánszki Bertalanné polgármester - mivel kérdés, vélemény nem volt, az
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja.
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
11/2020.(II.27.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt
határidejű határozatok végrehajtásának
állásáról

Abod Község Önkormányzat Képviselőt-testülete
megtárgyalta a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű
határozatok végrehajtásának állásáról szóló jelentést
és az alábbi döntést hozza:
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok
végrehajtásának állásáról szóló jelentést megtárgyalta
és azt e l f o g a d j a.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Értesül: osztályok
7./ Napirendi pont tárgya:
Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Rescsánszki Bertalanné polgármester - mivel kérdés, vélemény nem volt, az
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot - 4 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 4
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi
határozatot:
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ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2020.(II.27.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről
Abod Község Önkormányzatának Képviselőt-testülete
megtárgyalta a „Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
teljesítéséről” szóló előterjesztést és az alábbi döntést
hozza:
Abod Község Önkormányzatának Képviselőt-testülete
megismerte
az
Ügyrendi
Bizottság
elnökének
vagyonnyilatkozatok leadásáról szóló tájékoztatóját, és azt
tudomásul veszi, valamint megállapítja, hogy minden
képviselő határidőre (2019.01.30.) leadta vagyonnyilatkozatát.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök
Értesül: Jegyzői Titkárság

Rescsánszki Bertalanné polgármester - mivel további hozzászólás, javaslat nem
hangzott el - megköszönte a Képviselő-testület munkáját és az ülést bezárta.
K.m.f.

Dr. Vártás József
jegyző

Rescsánszki Bertalanné
polgármester
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