Szabolcsveresmart Önkormányzat
1/2008.(III.01.)
rendelete
a költségvetési és zárszámadási rendelet tartalmáról,
a mellékleteirıl és a szöveges indokolásról
Szabolcsveresmart Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselı-testülete
(a továbbiakban: Képviselı-testület) az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi
XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 118. §-a, valamint a helyi önkormányzatokról szóló
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet
alkotja.
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya kiterjed a Képviselıtestületre, annak szerveire, valamint az Önkormányzat
valamennyi intézményére.
A költségvetés
2. §
A költségvetés szöveges indokolásának tartalmaznia kell:
a.) a koncepcióban megfogalmazottakat
b) a költségvetés készítését érintı jogszabályokat, azok változásait;
c) a Magyar Köztársaság mindenkor hatályos költségvetési rendeletének fıbb elıírásait;
d) az Önkormányzat költségvetésének részletes szöveges indokolását;
e) a többéves kihatással járó feladatok szöveges indokolását;
f) a közvetett támogatások szöveges indokolását.
3. §
(1) Az Áht. 65. és 67. §-ának elıírásai szerint az Önkormányzat mindenkori költségvetési
rendeletében az Önkormányzat költségvetési szervei címeket alkotnak. Az Áht. elıírásai
szerint a kiadások és bevételek szintén címenként jelennek meg. A költségvetés
összeállításakor a tervezésben résztvevık a címrend szerinti sorrendet kötelesek használni.
(2) A költségvetési rendeletnek tartalmaznia kell:
a) rendelet hatályát;
b) a költségvetés bevételi és kiadási fıösszegét;
c) a mellékletekre történı számszerő hivatkozást;
d) a címrendet és a létszámkeretet;
e) a költségvetési rendelet végrehajtásának általános szabályait;
f) az Önkormányzat elıirányzat gazdálkodására vonatkozó elıírásokat;
g) az intézmények elıirányzat gazdálkodására vonatkozó elıírásokat;
h) a pénzmaradvány elszámolás elveit;
i) a költségvetési hiány finanszírozásának módját, a hitelfelvétel szabályozását;
j) a költségvetési többlet évközi hasznosítását;
k) a behajthatatlan követelések kezelését;
(3) A költségvetési rendelet mellékleteinek felsorolását az 1. Számú melléklet tartalmazza.
(4) A költségvetési rendelettel együtt számozott mellékletként be kell terjeszteni a
Képviselıtestület elé a könyvvizsgáló írásos jelentését, a kisebbségi önkormányzatokkal, más
szervekkel történt egyeztetés dokumentumait, valamint az Ügyrendi Bizottság véleményét.
A zárszámadás
4. §

A zárszámadási rendelet szöveges indokolásának tartalmaznia kell:
a) az önkormányzatok gazdasági helyzetét;
b) az Önkormányzat pénzügyi-gazdasági helyzetét, a zárszámadás részletes szöveges
indokolását;
c) az önkormányzati vagyon alakulását;
d) az ingatlan kezelést és gazdálkodást;
e) a vagyongazdálkodást;
f) a többéves kihatással járó feladatok szöveges indokolását;
g) a közvetett támogatások szöveges indokolását.
5. §
(1) A zárszámadási rendeletnek tartalmaznia kell:
a) a rendelet hatályát;
b) a zárszámadás bevételi és kiadási fıösszegét;
c) a mellékletekre történı számszerő hivatkozást;
(2) A mérleg tagolását, tételeinek tartalmát a számvitelrıl szóló többször módosított 2000. évi
C. tv. 22-95. §-ai és 1. sz. melléklete szerint, valamint az államháztartás szervezetei
beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított
249/2000.(XII.24.) Kormányrendelet 14-26. §-ai és 1. sz. mellékletes szerint kell
meghatározni.
(3) A költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást költségvetési évenként, az elfogadott
költségvetéssel összehasonlítható módon az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási
rendnek megfelelıen kell elkészíteni.
(4) A zárszámadási rendelet mellékleteinek felsorolását az 2. számú melléklet tartalmazza
(5) A zárszámadási rendelettel együtt számozott mellékletként kell beterjeszteni a
Képviselıtestület elé a könyvvizsgáló írásos jelentését és az Ügyrendi Bizottság véleményét is

Záró és hatályba léptetı rendelkezések
6. §
(1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) Rendelkezéseit a 2008. évi költségvetési és a 2007. évi zárszámadási rendelet készítésekor
kell elıször alkalmazni.

Nagy Béla
Polgármester

Váriné Lunczer Enikı
jegyzı

Szabolcsveresmart Önkormányzat
2/2008. (II.20.) rendelete
Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítására
Az Államháztartásról szóló -többször módosított -1992. évi XXXVIII. Törvény 65. §-a
alapján a 2008. évi költségvetésrıl az alábbi rendeletet alkotja:
1.§.
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint intézményeire és a Polgármesteri
Hivatalra, melyek külön-külön önálló címrendet alkotnak az 1. számú melléklet szerint.
2.§
Az önkormányzat 2008. Évi költségvetésének
Bevételi összegét
Pályázat, hitel összegét
Bevételi fıösszegét
Kiadási fıösszegét
á l l a p í t j a meg.

226.097.904.-Ft-ban
81.350.124.-Ft-ban
307.448.028.-Ft-ban
307.448.028.-Ft-ban

3.§
Az önkormányzat 2008. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2., a
mőködési és felhalmozási cél mérlegszerinti részletezését 2/a, és a mőködési bevételek
alcímenkénti bontását 2/b. számú melléklet tartalmazza.
4.§
(1) Mőködési, fenntartási kiadások elı irányzatait a következık szerint határozza
meg:
Mőködési kiadások elıirányzata összesen:
296.498.000,-Ft
Ebbıl:
- személyi jellegő kiadások
144.270.000,-Ft
45.690.000,-Ft
- munkaadókat terhelı járulékok
69.772.000,-Ft
- dologi jellegő kiadások
- önkormányzat által foly. ellátások
18.426.000,-Ft
- speciális jellegő támogatás
1.540.000,-Ft
- pénzbeli kártérítés
2.800.000,-Ft
- általános tartalék
500.000,-Ft
- céltartaIék
2.500.000,-Ft
- hitel visszafizetése
11.000.000,-Ft
(2) Mőködési kiadásait kiemelt elıirányzatonként a 3/a, a személyi juttatásokat és a
járulékokat részletesen a 3/b. számú melléklet szerint állapítja meg
(3) Az általános tartalék év közben váratlan kiadások fedezésére szolgál
5.§
(1) Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen:

10.950.028.-Ft

Ebbıl:

Parképítés
Utak építése

Iskola felújítása

2.600.028,-Ft
3.350.000.-Ft

4.000.000,-Ft

Belvízelvezetı hálózat

1.000.000,-Ft

(2)Az önkormányzat költségvetési szerve, valamint az alcímek felújítási, felhalmozási
kiadásait a 4. sz. melléklet tartalmazza.
6.§
Az Önkormányzat és költségvetési szerve (alcímek szerinti) felhalmozási kiadásait
feladatonként az 5/a, a felújítási kiadás az 5/b .sz. melléklet szerint állapítja meg.
7.§
Az egyéb - intézményi ellátáshoz nem kötıdı - feladatok finanszírozását 1.540.000.-Ft-ban
állapítja meg, melyet a 6. sz. melléklet tartalmazza részletesen.
8.§
(1) Az Önkormányzat mőködési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulását a
20082009-2010. években a 7/a.sz. melléklet mutatja a többéves kihatású feladatokat is
magába foglalva. Az Önkormányzat mőködési és fejlesztési célú bevételeinek és
kiadásainak alakulását a 2007. tervezett, 2007. várható teljesítés és a 2008. évi tervezett
összehasonlíthatóságához a 7/b.sz. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2008. évi kiadásainak és bevételeinek várható ütemezését a 8.
Melléklet mutatja be havi bontásban.
9.§
A helyi cigány kisebbségi Önkormányzat Képviselıtestülete a 2008. évi költségvetési
elıirányzatát
555.000.-Ft bevételi és
555.000.-Ft kiadási
fıösszeggel állapítja meg külön határozatában az alábbi részletezéssel:
Bevétel:

-

Kisebbségi önkormányzat általános mőködési támogatása

555.000,-Ft

Kiadás:
Mőködési kiadás:
- Személyi juttatások:
- Munkaadókat terhelı juttatások:
- Dologi kiadás

368.000,-Ft
40.000,-Ft
147.000,-Ft

10.§.
Az önkormányzat a 2007. évi költségvetési beszámolóban megállapítandó szabad
pénzmaradványát a képviselıtestület felhalmozási célra különíti el a beruházásaihoz
sajáterıként.
11.§.
A polgármesteri hivatal és intézményeinek létszám-elıirányzatát
• Polgármesteri Hivatalnál
8 fı
• Háziorvosi szolgálatnál
4 fı
• Védınıi szolgálatnál
1 fı
• Házi segítségnyújtásnál
2 fı
• Mővelıdési háznál
2 fı
1 fı
• Temetıfenntartásnál
• Gyermekvédelemnél
1 fı

•
•
•
•

Város- és községgazdálkodásnál
Általános iskolánál
Óvodánál
Napközinél
Összesen

1 fı
21 fı
8 fı
9 fı
58 fı

12.§
A köztisztviselık béralapja önkormányzatunknál a költségvetési törvényben megállapított
38.650,-Ft január 01-tıl.
13.§
Az önkormányzat egységesen valamennyi felsıfokú iskolai végzettségő köztisztviselınek
illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke a köztisztviselı alapilletményének húsz
százaléka, illetve egységesen valamennyi középfokú iskolai végzettségő köztisztviselınek,
melynek mértéke a köztisztviselı alapilletményének tizenhat százaléka.
14.§
(1) A polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselıket megilletı szociális rendelete
alapján megállapítható pénzbeli szociális segély összege 150.000,-Ft.
(2) Az illetményelıleg igénybevételére biztosítható keret 600.000,-Ft, ami hat hónap alatt
visszafizetésre kerül.
(3) A nyugdíjas köztisztviselık részére ugyanezen rendelet alapján 100.000,-Ft éves keretet
állapít meg.
15.§
A költségvetési törvény 8.sz. mellékletében foglaltak alapján 21.219.100.-Ft finanszírozási
elıleget vesz fel, utólagos elszámolási kötelezettség mellett.
16.§
(1) Az önkormányzat fenntartásában mőködı konyhán a községben élık, valamint az
önkormányzat intézményeiben dolgozók részére étkezést biztosít.
(2) Az étkeztetés térítési díja 335,-ft, mely összeg az Áfa-t nem tartalmazza.
(3) Az e paragrafusban megállapított térítési díj képezi az alapját a szociális étkeztetés térítési díjának
megállapításakor.

17.§
Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatala és Intézményei azon köztisztviselıi és
közalkalmazottainak, akik az iskolai napközi otthoni étkeztetést veszik igénybe a
munkanapokon ingyenes étkezést biztosít, akik nem veszik igénybe az étkezést azok havi
6.000.-Ft értékő étkezési utalványban részesülnek.
18.§.
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 13/A.§.-ának értelmében az
Önkormányzat által céljelleggel juttatott összegek rendeltetésszerő felhasználásáról
számadási kötelezettséget ír elı a támogatott szervezetek részére.
19.§
(1) Felhatalmazza a polgármestert:
• pályázatot nyújtson be az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került
települések pályázatára,

• hogy a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított
elıirányzatokra és egyéb megjelenı pályázatokra vonatkozóan pályázatot
nyújtson be a támogatások igénybevételére.
• a következı évi költségvetés végleges elfogadásáig a helyi önkormányzat
költségvetését megilletı bevételek beszedésérıl és az elızı évi kiadási
elıirányzatokon belül a kiadások idıarányos teljesítésérıl gondoskodjon.
• Az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad
pénzeszközök betétként történı elhelyezésére, rövid lejáratú értékpapír
vásárlására.
(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a saját
hatáskörében végrehajtott elıirányzat-változtatásról folyamatosan tájékoztatja a
polgármestert, aki errıl a képviselıtestületet negyedévenként, de legkésıbb a zárszámadási
rendelet-tervezet képviselıtestület elé terjesztését közvetlenül megelızı testületi ülésen 2007.
december 31-ei hatállyal tájékoztatja.
20.§.
E rendelet kihirdetésével lép hatályba, rendelkezéseit 2008. január l.-tıl kell alkalmazni.

Nagy Béla
Polgármester

Váriné Lunczer Enikı
jegyzı

Szabolcsveresmart Önkormányzatának
3/2008 .(III.01.)
rendelete
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás és a szociális
alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó térítési díjakról
Szabolcsveresmart Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a gyermekek védelmérıl és
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (1) bekezdése, valamint a
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében, a gyermekek
napközbeni ellátására biztosított étkezés térítési díját az alábbiakban állapítja meg:
a) Az óvodai ellátás térítési díja 260.-ft, mely közérdekő jellegére tekintettel nem tartalmaz
általános forgalmi adót
b) A napközis ellátás térítési díja 270.-ft, mely összeg az Áfa-t nem tartalmazza.
c) A menza (tízórai és ebéd) ellátás díja 230.-ft, mely összeg az Áfa-t nem tartalmazza.
d) Az ebéd térítési díja 175.-ft, mely összeg az Áfa-t nem tartalmazza.
2.§
A szociális alapszolgáltatások keretében étkezıknek ( Sztv. 62.§), a családban az egy fıre jutó
jövedelem alapján,
a) a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 200% -át meg nem haladó
jövedelem határig, a hatályos költségvetési rendeletben megállapított térítési díj 50%
b) a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 200% -át meghaladó jövedelem
határtól, a hatályos költségvetési rendeletben megállapított térítési díj 60 %-át állapítja meg
kedvezményes térítési díjként.
3.§
Ez a rendelet 2008. március 1.-én lép hatályba, ezzel egyidejőleg az önkormányzat személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás és a szociális alapszolgáltatásokhoz
kapcsolódó térítési díjakról szóló 5/2005.(II.01.) rendelete és a 12/2006.(IX.01.) módosító
rendelete hatályát veszti.

Nagy Béla
Polgármester

Váriné Lunczer Enikı
jegyzı

Szabolcsveresmart Önkormányzat
4/2008.(IV.15.)
rendelete
Az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének módosítására.
Az Államháztartásról szóló -többször módosított -1992. évi XXXVIII. Törvény 65. §-a
alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1.§.
A Képviselıtestület 2007. évi költségvetésérıl szóló 2/2007. (II.20.) ÖKT. számú rendeletét a
következı képen módosítja:
A 2.§. helyébe a következı lép:
„2,§. Az önkormányzat 2007. évi költségvetésének
Bevételi összegét
Rövid lejáratú hitel összegét
Bevételi fıösszegét
Kiadási fıösszegét
állapítja

362.771.627,-Ft-ban
40.667.635,-Ft-ban
403.439.262,-Ft-ban
403.439.262,-Ft-ban

meg.
2.§.

A 4.§. (1) bekezdésének helyébe a következı lép:
„4.§.(1) Mőködési, fenntartási kiadások elıirányzatait a következık szerint határozza meg:
Mőködési kiadások elıirányzata összesen:
363.951.994,-Ft
Ebbıl:
- személyi jellegő kiadások
- munkaadókat terhelı járulékok
- dologi jellegő kiadások
- ellátottak pénzbeni juttatása
- speciális jellegő támogatás
- általános tartalék
- hitel visszafizetése

146.353.067,-Ft
45.994.428,-Ft
72.802.755,-Ft
85.039.744,-Ft
1.630.000,-Ft
1.132.000,-Ft
11.000.000,-Ft
3.§

A rendelet 2007. december 31-én visszamenılegesen lép hatályba.

Nagy Béla
Polgármester

Váriné Lunczer Enikı
jegyzı

Szabolcsveresmart Önkormányzat
5/2008.(V.01)
r e n d e l e t e.
Az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének zárszámadásáról.
Az Államháztartásról szóló –többször módosított- 1992. évi XXXVIII. Tv. 82.§-a alapján –
figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás mőködési rendjérıl szóló –
módosított – 217/1998. (XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottakat - a 2007. évi
költségvetési gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya
1.§.
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra és intézményeire.
2.§.
A Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv és a hozzátartozó
részben önállóan gazdálkodó intézmények címrendet alkotnak az önkormányzat 2007. évi
költségvetési rendeletének 1. számú mellékletének megfelelıen.

Az önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítése
3. §.
A Képviselıtestület az Önkormányzat 2007. évi teljesített költségvetési
- kiadásait
360.252.000,-Ft-ban
- bevételeit
361.190.000,-Ft-ban
- pénzmaradvány
553.000,-Ft-ban
á l l a p í t j a meg.

I. A költségvetési bevételek
4.§.
(1) Az önkormányzat teljesített mőködési, fenntartási bevételeit az alábbiak szerint hagyja
jóvá:
360.790.000,-Ft
Mőködési bevételek összesen:
Ebbıl:
- Intézményi mőködési bevétel
16.360.000,-Ft
- Sajátos mőködési bevétel

167.454.000,-Ft

- Költségvetési támogatás

159.140.000,-Ft

- Támogatásértékő bevétel

17.340.000,-Ft

- Finanszírozási bevétel

496.000,-Ft

Felhalmozási bevételek összesen:
400.000,-Ft
Az Önkormányzat 2007. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve
mőködési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1/a, 1/b és 1/c. számú mellékletek
tartalmazzák.
II. A költségvetési kiadások

5.§.
(1) Az önkormányzat teljesített mőködési, fenntartási kiadásait az alábbiak szerint hagyja
jóvá:
Mőködési kiadások összesen:
326.706.000,-Ft
Ebbıl:
- személyi jellegő kiadások
135.481.000,-Ft
- munkaadókat terhelı járulékok

43.070.000,-Ft

- dologi és egyéb folyó kiadások

61.323.000,-Ft

- önkorm. által folyósított ellátások

84.241.000,-Ft

- speciális támogatás
- átfutó kiadás
- Hiteltörlesztés

1.080.000,-Ft
111.000,-Ft
1.400.000,-Ft

(2) A képviselıtestület az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti és módosított elıirányzat
szerinti - mőködési kiadásait kiemelt elıirányzatonként a 2, 2/a és a 2/b számú mellékletek
szerint hagyja jóvá.
6.§.
(1) Az önkormányzat elıirányzott és teljesített felújítási és felhalmozási kiadásai
összesen:
39.487.000
33.546.000,-Ft
Ebbıl:
-Polgármesteri Hivatal felújítása
27.675.000
27.600.000,-Ft
-rendezési terv készítése
528.000
528.000,-Ft
- Ivóvízminıséget javító beruházás
2.418.000
2.418.000,-Ft
- utak építése
6.000.000
0,-Ft
- iskola felújítása
2.466.000
0,-Ft
- konyhai berend. vásárlása,
0
126.000,-Ft
- szobor készítése
400
1.000.000,-Ft
- szeszfızde felújítása
0
1.723.000,-Ft
- iktatóprogram
0
151.000,-Ft
(2)A teljesített felújítási és felhalmozási kiadásokat a 3. számú melléklet tartalmazza.
7.§.
Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladatainak elıirányzat teljesítése felhalmozási
kiadás volt a rendezési terv készítésénél.
8.§.
A Polgármesteri Hivatal költségvetési teljesítését a 4.sz. melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzati Hivatal általános tartaléka nem lett felhasználva.
9.§.
A teljesített mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatokat tájékoztató
jelleggel az 5. számú mellékletben bemutatott egyszerősített pénzforgalmi jelentés tartalmazza.
10.§.
Az önkormányzat pénzeszközének változása a 6. számú melléklet szerint lett bemutatva.
11.§.
Az önkormányzat adósságának összetevıit a 7. számú melléklet szerint fogadja el a
Képviselıtestület.
12.§.
Az önkormányzat vagyonállapotát a Képviselıtestület a 8/a és 8/b mellékletekben bemutatott
Mérleg és Vagyonkimutatás szerint jóváhagyja.

13.§.
A Képviselıtestület a 9. számú melléklet szerinti könyvvizsgálói jelentést, egyszerősített
mérleget elfogadja és jóváhagyja.
III. A költségvetési létszámkeret
14.§.
A képviselıtestület az Önkormányzat teljesített létszámkeretét, munkajogi létszámát 58 fıben,
foglalkoztatottak létszámát 53 fıben hagyja jóvá.
IV. A pénzmaradvány
15.§.
Az Önkormányzat 2007. évi gazdálkodása során 553.000,-Ft pénzmaradványa keletkezett, a 10.
számú melléklet szerint, melyet felhalmozási célra fordít a 2008. évben.
16.§.
Cigány Kisebbségi Önkormányzati Képviselıtestület:
A 2007. évi költségvetés elıirányzatát
640.000,-Ft bevételi és
640.000,-Ft kiadási
Fıösszeggel állapította meg.
Kisebbségi önkormányzat 2007. évi teljesített költségvetési
- kiadásait
625.000,-Ft-ban
- bevételeit
640.000,-Ft-ban
á l l a p í t j a meg.
Záró rendelkezések
17.§.
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejőleg a 2006. évi költségvetési
végrehajtásról szóló 4/2007. (04.15.) ÖKT.sz. rendeletét hatályon kívül helyezi.
Nagy Béla
Polgármester

Váriné Lunczer Enikı
jegyzı

Szabolcsveresmart Önkormányzat
6/2008.(VI.01.)
rendelete
Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosítására.
Az Államháztartásról szóló -többször módosított -1992. évi XXXVIII. Törvény 65. § (1),
valamint az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998.(XII.30.) Kormány rendelet
53. § (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1.§.
A Képviselıtestület 2008. évi költségvetésérıl szóló 1/2008. (II.20.) ÖKT. számú rendeletét a
következı képen módosítja:
A 2.§. helyébe a következı lép:
„2,§. Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének
Bevételi összegét
278.437.835,-Ft-ban
Rövid lejáratú hitel összegét
55.064.460,-Ft-ban
Bevételi fıösszegét 333.502.295,-Ft-ban
Kiadási fıösszegét
333.502.295,-Ft-ban
á l l a p í t j a meg.
2.§.
A 4.§. (1) bekezdésének helyébe a következı lép:
„4.§.(1) Mőködési, fenntartási kiadások elıirányzatait a következık szerint határozza meg:
Mőködési kiadások elıirányzata összesen:
322.538.803,-Ft
Ebbıl:
- személyi jellegő kiadások
- munkaadókat terhelı járulékok
- dologi jellegő kiadások
- ellátottak pénzbeni juttatása
- speciális jellegő támogatás
- pénzbeli kártérítés
- általános tartalék
- céltartalék tartalék
- hitel visszafizetése

144.497.645,-Ft
45.967.434,-Ft
71.700.561,-Ft
43.841.620,-Ft
1.565.200,-Ft
2.800.000,-Ft
500.000,-Ft
666.343,-Ft
11.000.000,-Ft

3.§
Az 5.§ (1) bekezdése helyébe a következı lép:
(1) Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 10.963.492.-Ft
Ebbıl:
•
•
•
•
•

Parképítés
Utak építése
iskola felújítása
Belvízelvezetı hálózat
Közmőfejlesztési hozzájárulás
4.§
A rendelet 2008. április 30-án visszamenılegesen lép hatályba.

Nagy Béla
Polgármester

2.600.028.-Ft
3.350.000,-Ft
4.000.000,-Ft
1.000.000,-Ft
13.464,-Ft

Váriné Lunczer Enikı
jegyzı

Szabolcsveresmart Önkormányzat
7/2008.(VII.01)
rendelete
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás és a szociális
alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó térítési díjakról szóló 3/2008.(III.01.) , valamint az
Önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2008.(II.20.)
rendeletek módosításáról
Szabolcsveresmart Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás és a szociális
alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó térítési díjakról szóló 3/2008 .(III.01.) rendelet 2. §.-ának
helyébe a következı rendelkezés lép:
„ 2. § A szociális alapszolgáltatások keretében étkezıknek ( Sztv. 62.§,), a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.)
kormányrendelet alapján az alábbi térítési díjakat állapítja meg:
- azon étkezınek, akikre tekintettel az önkormányzat 2007. december hónapban, normatív
hozzájárulásban részesült: 185.- forint,
- akikre tekintettel az önkormányzat 2007. december hónapban, normatív hozzájárulásban
nem részesült és
a) akiknek a családjában az egy fıre esı jövedelem a nyugdíjminimum 150% -át nem haladja
meg: 150.- forint,
b) akiknek a családjában az egy fıre esı jövedelem a nyugdíjminimum 150% -a és 300%-a
között van: 185.- forint,
c) akiknek a családjában az egy fıre esı jövedelem a nyugdíjminimum 300% -át meghaladja:
241.- forint,
mely összegek az áfát nem tartalmazzák.”
2.§
Ez a rendelet 2008. július 1.-én lép hatályba, ezzel egyidejőleg az Önkormányzat 2008. évi
költségvetésének megállapításáról szóló 2/2008.(II.20.) rendeletének 16. § (3) bekezdése
hatályát veszti.
Nagy Béla
Polgármester

Váriné Lunczer Enikı
jegyzı

Szabolcsveresmart Önkormányzat
8/2008. (VII.01.)
rendelete
a község építészeti örökségének helyi védelmérıl

Szabolcsveresmart Képviselıtestülete a módosított 1990. évi LXV. tv. 8. §. (1) bekezdésében
megfogalmazott feladatainak megfelelıen, az épített környezet védelme érdekében a
településfejlesztés és a rendezés során, a környezet tudatos és összehangolt fejlıdése, a
közérdeknek megfelelı használata, értékeinek megismerése és megismertetése, megırzésének
elısegítése, valamint a települési kötıdés és identitás növelése érdekében - az 1997. évi
LXXVIII. tv. 57.§. (2) és (3) bekezdésében, az 1997. évi LIV. tv. 30. §. (2) bekezdése b)
pontjában foglaltakra -, a 16. §. (1) bekezdésében biztosított jogkörében, a 66/1999. (VIII.13)
FVM rendelet szerint az építészeti értékvizsgálat alapján a község teljes igazgatási területére
kiterjedıen az alábbi helyi értékvédelmi rendeletet alkotja.
Általános rendelkezések
1.§.
A rendelet hatálya
(1)

(2)

(3)

(4)

A rendelet hatálya Szabolcsveresmart területén a természeti, táji és az építészeti / mővi
/ örökség minden elemére kiterjed, amely külön jogszabályok alapján nem áll védelem
alatt, és amelyet jelen önkormányzati rendelet helyi települési, táji, természeti,
építészeti, néprajzi, képzı vagy iparmővészeti, ipartörténeti, régészeti értékként
védetté nyilvánít.
A rendelet célja Szabolcsveresmart községképe, történelme, identitása szempontjából
megırzendı, meghatározó épített értékek védelme, a község építészeti örökségének
megtartása, védett értékeinek fenntartása és jó karbantartottságának a biztosítása.
Elsısorban azokban az esetekben, amelyekben a mőemlék-védelemre vonatkozó
jogszabályok nem védenek, de a helyi védelemre érdemesek. Egyéb célja a helyi
védelem segítségével az általános környezetkultúra, építészeti kultúra terjesztése, az
erre történı nevelés támogatása és segítése.
A helyi védelemnek feladata a községkép védelme, a védelmet érdemlı építészeti,
községtörténeti és kultúrtörténeti szempontból védelemre érdemes épületek, építészeti
elemek, köztéri alkotások, épület együttesek:
a.,
felkutatása, nyilvántartása, történeti elemzése, dokumentálása és a
közvéleménnyel történı megismertetése
b.,
a védendı és védett értékek fennmaradásának, helyreállításának,
karbantartásának és hasznosításának az elısegítése
c.,
a különbözı védelmi fajták - mint pl. a mőemléki, történelmi és a helyi
építészeti örökség védelme
egymást segítı-kiegészítı kapcsolatának
biztosítása
d.,
a helyi általános környezetkultúra szemléletformáló terjesztése, támogatása.
Jelen rendelet hatálya az alábbi védendı értékekre terjed ki:
a.,
- a településrendezési tervekben mőemléki, és helyi védelem alá helyezett
épületekre, építmények- re, területekre
b.,
- helyi védelem alatt állnak a község azon értékei, melyek e rendelet hatálya alá
esnek / 1.sz.
mellékletben felsorolt épületekre, építményekre, azok

(5)

(6)

környezetére, épületegyüttesekre, utcaképekre, területekre /, és amelyet külön
önkormányzati rendelettel a hatálya alá rendelnek.
c.,
- a helyi védelem tárgyát képezik az 1.sz. mellékletben fölsorolt épített vagy
fennálló értékek (épület, utca, településrész, közterületi szobor, emlékmő,
növény, növények együttese, tájrészlet), illetve mindazon további értékek,
amelyet a Képviselı-testület rendelettel védendınek, védelem alatt állónak
minısít.
d.,
- amennyiben a helyi védetté nyilvánítást elrendelı döntés nem rendelkezik
másként, a védelem hatálya az épület, vagy építmény esetében az azt magában
foglaló ingatlan egészére, a védett környezet esetében az azokat alkotó
ingatlanok mindegyikére vonatkozik.
A településfejlesztésben, a településrendezési tervek készítésekor a helyi védelem
követelményeit az épített környezet egészének alakítása és védelme, az arányos és
léptékhelyes községfejlesztés érdekében e rendelet céljával összhangban kell
érvényesíteni.
A helyi védelem lehet területi, vagy egyedi
1. A helyi területi védelem:
a./ településszerkezet (utcahálózat, telekszerkezet, beépítési mód, jelleg, építési
vonal jelentıs zöldterület, vagy növényzet.)
b./ településkép
c./ a település táji környezete
d./ településkarakter
e./ mőemléki környezetet közvetlenül határoló terület, mőemléki jelentıségő
terület
2. A helyi egyedi védelem:
a./ építmény, vagy szobor, emlékmő egésze, vagy része a hozzá tartozó
földrészlettel.
b./ étékes növény, növényzet, növények csoportja, park, parkrészlet.

2.§.
A helyi védelem irányítása
(1)
A helyi védelmi munkával járó szakigazgatási és hatósági feladatokat a Polgármesteri
Hivatal jegyzıje – az Étv. 52. § (1), (2), (3) bekezdésben szabályozott hatósági jogkör
keretében – látja el.
(2)
A helyi védelem kérdésében kérni lehet szakértı és helyi társadalmi szervezetek
közremőködését is.
3.§.
Védetté nyilvánítás és annak megszüntetése
(1)
A védetté nyilvánításról, annak megszüntetésérıl az Önkormányzati Képviselıtestület
rendelettel dönt.
(2)
A védetté nyilvánítás vagy megszüntetés szakmai megalapozására a településrendezési
terv vagy külön készülı értékvizsgálati munkarésze szolgál.
(3)
A védetté nyilvánítást a tulajdonjog nem befolyásolja.
(4)
Védetté nyilvánításra, vagy annak megszüntetésére hivatalból, lakossági
kezdeményezésre, társadalmi szervezetek javaslatára, egyéni kezdeményezésre
egyaránt sor kerülhet.
A jegyzınél benyújtható kezdeményezésnek tartalmaznia kell:
a védett érték megnevezését, leírását
pontos helyét (utca, házszám, helyrajzi szám)

természeti védelem esetén a védett terület határát feltüntetı, a
településrendezési tervvel azonosítható helyszínrajzot
a védelem rövid indoklását
a védett érték fotóját
a kezdeményezı nevét, címét
(5)
A védelemben részesítést, vagy annak megszüntetését hivatalos helyen közzé kell
tenni és errıl írásban értesíteni:
a védett érték tulajdonosát, kezelıjét, használóját
az illetékes építésügyi hatóságot
építmények esetén a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal illetékes
kirendeltségét, természeti érték esetén az illetékes természetvédelmi hatóságot
az illetékes földhivatalt
a megyei és az állami fıépítészt.
A védelem tényét az ingatlan nyilvántartásba be kell jegyeztetni.
(6) A védett értékrıl nyilvántartást kell vezetni, melynek tartalmaznia kell:
a védett érték megnevezését, leírását
pontos helyét (utca, házszám, helyrajzi szám)
természeti védelem esetén a védett terület határát feltüntetı, a
településrendezési tervvel azonosítható helyszínrajzot
a tulajdonos, kezelı, használó nevét
a védelem indoklását
a védett érték fotóját
a védelmet elrendelı önkormányzati rendelet számát
a kezdeményezı nevét, címét
A védett értékek nyilvántartásába bárki betekinthet. Annak naprakész vezetésérıl a
jegyzı gondoskodik.
(7)
A község területére készített településrendezési tervben a természeti értékek helyi
védelme alá esı terület, a védett településszerkezet, településrész határát fel kell
tüntetni.
(8)
A védelem alatt álló területek, építmények, természeti értékek megjelölésérıl az
önkormányzat gondoskodik annak teljes költségviselésével, de a tulajdonos
belegyezésével.
(9)
A védett területet táblával kell jelölni.
(10) A helyi védetté nyilvánítással kapcsolatos elızetes egyeztetéseket és az eljárást a
jegyzı folytatja le.
4.§.
A védett épületek, területek hasznosítása, fenntartása
(1)
A helyileg védett érékeket a használat nem veszélyeztetheti, ennek érdekében
biztosítani kell elsısorban:
Az eredeti rendeltetésnek, vagy azt nem ellehetetlenítı megfelelı használatot,
ha az nem lehetséges, közcélú hasznosítást.
(2)
Az épületek állagának megóvása, jókarban-tartása a tulajdonos feladata, kötelessége.
A tulajdonos kötelezettsége kiterjed a védelem alá helyezett érték minden elemére és
részletére, attól függetlenül, hogy azok a rendeltetésszerő használathoz szükségesek –
e, vagy sem.
Elmulasztása esetén a hatóság kötelezi a tulajdonost az építmény helyreállítására,
jókarban tartására.
(3)
A fenntartás és állagmegóvás tulajdonosi kötelezettségét meghaladó költségéhez, a
védelem miatt elıírt (szükséges) többletmunkához (pl. homlokzatdíszek helyreállítása,

épületrészek eredeti formában történı visszaállítása) a tulajdonos kérheti az
önkormányzat anyagi támogatását.
(4)
A helyi védelem alatt álló épületen építési (állagmegóvási, korszerősítési, átalakítási,
bıvítési) munkák a védettség szempontjaival összhangban az épület jellegének
megváltoztatása nélkül végezhetık.
Bıvítés esetén elvi építési engedélyezési eljárás lefolytatása kötelezı.
a./ Külsı felújítás során az eredeti állapot visszaállítását kell szem elıtt tartani az
épület tömegét, tetıformáját, tagozatait, nyílásrendjét, anyagát megtartva.
b./ Belsı átalakítás, korszerősítés végezhetı az építési elıírások figyelembe vételével
kivéve, ha a védettség konkrét belsı terekre, szerkezetekre (pl. boltozatok) is
kiterjed.
c./ Bontást csak indokolt esetben, az épület teljes mőszaki avulásának bekövetkezése
esetén, az építmény elızetes felmérési dokumentációjának elkészülése után lehet
végezni.
(5)
Helyi védettségő (településszerkezeti, településképi) területen a meglévı épületek,
épületcsoportok, zöldfelületek megtartását kell szem elıtt tartani, megırizve az utcák
vonalvezetését, beépítési módját, rendszerét.
Új beépítés csak a kialakult beépítéshez alkalmazkodó lehet.
A helyileg védett területekre a helyi építési szabályzatban egyedi részletes elıírások
tehetık, melyek kitérhetnek a reklámok elhelyezésére, a színezésre,
anyagfelhasználásra, kerítésekre is.
(6)
Helyi védettségő természeti területeken végzendı munkák a terület jellegét nem
változtathatják meg. Védett növények kivágása csak biológiai pusztulás, természeti
katasztrófa elhárítása, életveszély esetén engedélyezhetı.
(7)
Mind a helyileg védett épületeken, mind a helyi védettségő területeken - beleértve a
mőemléki környezetet határoló, valamint a mőemléki jelentıségő területeket is –
építési munkát végezni az illetékes fıépítész szakmai véleményére alapozva az
illetékes I. fokú építési hatóság engedélyével szabad.
Az illetékes építési hatóság elrendelheti:
az épület építéstörténeti kutatását
az épületben lévı mővészi értékő építészeti elemek helyreállítását, vagy a nem
odaillı elemek eltávolítását.
az épületben található mővészi értékő részletek (pl. freskók, címerek)
szakértıvel történı felújíttatását.
a környezı épületeket is feltüntetı utcakép készítését.
szakértıi vélemények beszerzését.
(8)
Védett területen a terület burkolatát, berendezését (világítótestek, kandeláberek)
készíteni, parkokat, buszvárókat építeni, hirdetést elhelyezni, csak a környezethez
alkalmazkodva, az illetékes fıépítész szakmai véleményére alapozott, illetékes építési
hatósági engedéllyel szabad.
(9)
Mőemléki védettségő épületekre, természeti védelemben részesülı területekre,
értékekre az önkormányzati képviselıtestület csak a mőemlék, illetve a természet
védelmére vonatkozó mindenkori jogszabályoknak megfelelıen rendelkezhet.
5.§.
Helyi értékek védelmének támogatása
(1)
Eseti anyagi támogatásról kérelemre az önkormányzat képviselıtestülete dönt.
(2)
A támogatásról szerzıdést kell kötni. A szerzıdés tartalmazza a megítélt összeg
folyósításának módját, a felhasználás feltételeit, az elszámolás határidejét, az
ellenırzés szabályait és visszatérítendı támogatás esetében a visszafizetés részleteit.

(3)

A visszatérítendı támogatás biztosítása érdekében az ingatlan tulajdoni lapjára
jelzálogot kell bejegyezni.
6.§.
Az építés engedélyezése
(1)
A helyi védelem alá vont épületeken, építményeken és területen a védelem alatt álló
épület rendeltetését megváltoztatni csak engedély alapján lehet.
(2)
Amennyiben a helyi védett érték fennmaradása és védelmének biztosítása a rendeltetés
megváltoztatásával inkább biztosítható, akkor a rendezési terv elıírásainak
betartásával a rendeltetés változását engedélyezni kell. A rendeltetés változása
azonban nem lehet a védett érték „méltóságát”, jelentıségét csökkentı.
(3)
A helyi védelem alá vont épületeken, építményeken és területen az egyébként
engedély nélkül végezhetı munkák is építési engedély kötelesek.
(4)
A jegyzı elrendelheti a védett területen lévı valamennyi épület egyidejő, kötelezı
karbantartását, felújítását, homlokzatának és a védelem elrendelését indokoló
értékének a javítását a tulajdonos költségére.
(5)
Amennyiben a kötelezést a tulajdonos anyagi ereje folytán nem képes végrehajtani,
akkor az Önkormányzat költségére azt el lehet végeztetni, és a tulajdoni lapon ennek
értékét jelzálogként be kell jegyeztetni.
7.§.
A védelem megszüntetése
(1)

(2)

(4)

(5)

A helyi védelem alatt álló épület, illetve építmény bontására engedély csak a védelem
feloldását követıen adható ki. A bontási engedélyben egyes épületrészek, vagy
tartozékok megırzése, illetve azoknak a bontási helyen építendı új épületbe történı
illeszkedı beépítése, elhelyezése is elıírható.
Ha a visszahelyezés - „beépítés” - egyéb okok miatt nem lehetséges, akkor a védelem
alól történı törlés határozatában a védelem indokát jelentı értékek dokumentálási
kötelezettségét elı kell írni. Ennek költségei a védelem törlését kérıt terhelik.
Helyi védelem alatt álló építményre bontási engedély - a védelem alól történı
„levétel” döntésének meghozatala után - csak életveszély, bizonyíthatóan
gazdaságtalan felújítási lehetıség, illetve rendezési terv azt megalapozó elfogadása
alapján adható.
A rendelet hatálya alá tartozó épületek, építmények és területek esetében a jegyzı
évente, a tárgyév költségvetését megállapító képviselı testületi döntésig köteles
megvizsgálni, hogy melyek javasolhatók magasabb szintő (mőemléki) védettségre. A
javaslatról az illetékes mőemléki hatóság véleményét is figyelembe véve a Képviselı
testület dönt.
Ha a helyi védettség alatt álló értéket mőemléki védettség aláhelyeztek, az errıl szóló
határozat jogerıre emelkedését követıen a Képviselıtestület a helyi védettséget
megszünteti.
Amennyiben egy épület, építmény, vagy terület mőemléki védettsége megszőnik, a
jegyzı azzal egyidejőleg köteles megvizsgálni a helyi védettség alá helyezésének
lehetıségét, és javaslatát a mőemléki védettség megszőnését követı 60 napon belül a
Képviselıtestület elé terjeszteni.
8. §.
Záró rendelkezések

(1)

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2)
(3)

Rendelkezéseit a hatályba lépését követıen indított ügyekben alkalmazni kell.
Aki e rendelet hatálya alá tartozó értékeket megrongálja, vagy megsemmisíti - és
amennyiben a cselekménye más jogszabály szerint súlyosabb elbírálás alá nem esik, szabálysértést követ el, - és harmincezer forintig terjedı pénzbírsággal sújtható.

Nagy Béla
Polgármester

Váriné Lunczer Enikı
jegyzı

1.sz. melléklet a 8/2008.(VII.01.) rendelethez.
Az építészeti értékek védelmére javasolt
épületek és építmények jegyzéke.
Helyrajzi szám

Jellemzı használat

Meghatározó értékei

Utca, házszám

Kossuth u. 31.

Egyedi mővi értékek
Épületek és építmények
77/1
Református templom

Kossuth u. 28.

80/2

Kossuth u. 17.

128/1

Görög-katolikus
templom
Görög-katolikus
parochia

Mőemléki felmérés
szerint
Értékvizsgálat szerint
Értékvizsgálat szerint

Szabolcsveresmart Önkormányzat
9/2008.(VII. 01.)
rendelete
egyes épületek és építmények helyi építészeti értékvédelem
alá helyezésérıl
Az Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§.(1) bekezdése, az épített környezet
alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57.§ (3) bekezdése , a
253/1997.(XII.20.) kormányrendelet, illetve a 8/2008.(VII.01.) rendelet alapján, az elkészült
építészeti értékvizsgálatra támaszkodva az alábbi rendeletet alkotja:
1.§.
(1) A község helyi védelem alatt álló építészeti értékei, mint egyedi értékek az alábbi
táblázatban szereplı építmények:
Helyrajzi szám

Jellemzı használat

Meghatározó értékei

Utca, házszám

Kossuth u. 31.

Egyedi mővi értékek
Épületek és építmények
77/1
Református templom

Kossuth u. 28.

80/2

Kossuth u. 17.

128/1

Görög-katolikus
templom
Görög-katolikus
parochia

Mőemléki felmérés
szerint
Értékvizsgálat szerint
Értékvizsgálat szerint

(4)

A helyi építészeti értékvédelem alatt álló épületekre és építményekre az önkormányzat
8/2008. (VII.) rendelete érvényes.
2.§.

(1)
(2)
(3)

Jelen rendelet 2008. 07. 01.-én lép hatályba.
Rendelkezéseit a hatályba lépését követıen indított ügyekben alkalmazni kell.
A védelem alatt álló épületeket 2010. XII. 20. –ig táblával, a védelem alá helyezés és a
védelem kategóriájának feltüntetését tartalmazóan kell megjelölni.

Nagy Béla
Polgármester

Váriné Lunczer Enikı
jegyzı

Szabolcsveresmart Önkormányzat
10/2008.(IX.30.)
rendelete
Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosításáról
Az Államháztartásról szóló -többször módosított -1992. évi XXXVIII. Törvény 53. §-a
alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1.§.
A Képviselıtestület 2008. évi költségvetésérıl szóló 2/2008. (II.20.) ÖKT. számú rendeletét a
következı képen módosítja:
A 2.§. helyébe a következı lép:
„2,§. Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének
Bevételi összegét
298.073.880,-Ft-ban
Rövid lejáratú hitel összegét
48.393.379,-Ft-ban
Bevételi fıösszegét 346.467.259,-Ft-ban
Kiadási fıösszegét
346.467.259,-Ft-ban
á l l a p í t j a meg.
2.§.
A 4.§. (1) bekezdésének helyébe a következı lép:
„4.§.(1) Mőködési, fenntartási kiadások elıirányzatait a következık szerint határozza meg:
Mőködési kiadások elıirányzata összesen:
335.503.767,-Ft
Ebbıl:
- személyi jellegő kiadások
- munkaadókat terhelı járulékok
- dologi jellegő kiadások
- ellátottak pénzbeni juttatása
- speciális jellegő támogatás
- pénzbeli kártérítés
- általános tartalék
- céltartalék tartalék
- hitel visszafizetése

145.217.645,-Ft
46.314.394,-Ft
71.710.561,-Ft
55.729.624,-Ft
1.565.200,-Ft
2.800.000,-Ft
500.000,-Ft
666.343,-Ft
11.000.000,-Ft

3.§
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2008. június 30-tól kell
alkalmazni.

Nagy Béla
Polgármester

Váriné Lunczer Enikı
jegyzı

Szabolcsveresmart Önkormányzat
11/2008.(XI.30.)
rendelete
Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosításáról
Az Államháztartásról szóló -többször módosított -1992. évi XXXVIII. Törvény 53. §-a
alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1.§.
A Képviselıtestület 2008. évi költségvetésérıl szóló 2/2008. (II.20.) ÖKT. számú rendeletét a
következı képen módosítja:
A 2.§. helyébe a következı lép:
„2,§. Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének
Bevételi összegét
325.253.791,-Ft-ban
Rövid lejáratú hitel összegét
40.012.146,-Ft-ban
Bevételi fıösszegét 365.265.937,-Ft-ban
Kiadási fıösszegét
365.265.937,-Ft-ban
á l l a p í t j a meg.
2.§.
A 4.§. (1) bekezdésének helyébe a következı lép:
„4.§.(1) Mőködési, fenntartási kiadások elıirányzatait a következık szerint határozza meg:
Mőködési kiadások elıirányzata összesen:
354.302.445,-Ft
Ebbıl:
- személyi jellegő kiadások
- munkaadókat terhelı járulékok
- dologi jellegő kiadások
- ellátottak pénzbeni juttatása
- speciális jellegő támogatás
- pénzbeli kártérítés
- általános tartalék
- céltartalék tartalék
- hitel visszafizetése

145.217.645,-Ft
46.503.384,-Ft
73.096.561,-Ft
72.953.312,-Ft
1.565.200,-Ft
2.800.000,-Ft
500.000,-Ft
666.343,-Ft
11.000.000,-Ft

3.§
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2008. szeptember 30-tól kell
alkalmazni.

Nagy Béla
Polgármester

Váriné Lunczer Enikı
jegyzı

Szabolcsveresmart Önkormányzat
12/2008.(XII.31.)
rendelete
a Szabolcsveresmart község területére vonatkozó ivóvízdíj megállapítására
A képviselı-testület az árak megállapításáról szóló, többször módosított 1990. évi
LXXXVII. tv. 7. § (1) és 11. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a 8. § (1) bekezdésének
rendelkezéseire is – miszerint a legmagasabb árat úgy kell megállapítani, hogy a hatékonyan
mőködı vállalkozó ráfordításaira és mőködéséhez szükséges nyereségre fedezetet biztosítson
– az önkormányzat tulajdonában lévı és a Várda-Víz Kft. által mőködtetett ivóvízhálózatba
bekapcsolt fogyasztók vonatkozásában az ivóvíz díját az alábbiak szerint állapítja meg:
1.§.
(1) Szabolcsveresmart község területére vonatkozóan az ivóvízdíjat a lakosság részére 213.ft/m3, a közületi díjat 255.-ft/m3 összegben állapítja meg, mely összeg az Áfa-t nem
tartalmazza.
(2) Az alapdíjat a lakosság részére 190.- ft/hó/óra, a közületek részére 950.- ft/hó/óra
összegben állapítja meg, mely összeg az Áfa-t nem tartalmazza.
2.§.
A rendelet 2009. január 1.-tıl lép hatályba. Ezzel egyidejőleg a Szabolcsveresmart község
területére vonatkozó ivóvízdíj megállapításáról szóló 11/2007. (XII.01.) Ör. rendelete hatályát
veszti.

Nagy Béla
Polgármester

Váriné Lunczer Enikı
jegyzı

