Szabolcsveresmart Önkormányzat
1/2009.(III.01.)
rendelete
Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosítására
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
358.961.691,-Ft-ban
Felhalm. Hitel
10.087.400,-Ft-ban
Rövid lejáratú hitel összegét
34.837.236,-Ft-ban
Bevételi fıösszegét
Kiadási fıösszegét
á l l a p í t j a meg.

403.886.327,-Ft-ban
403.886.327,-Ft-ban

2.§.
A 4.§. (1) bekezdésének helyébe a következı lép:
„4.§.(1) Mőködési, fenntartási kiadások elıirányzatait a következık szerint határozza meg:
Mőködési kiadások elıirányzata összesen:
382.821.701,-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

150.488.645,-Ft
48.138.955,-Ft
75.494.561,-Ft
92.845.997,-Ft
1.565.200,-Ft
2.800.000,-Ft
488.343,-Ft
0,-Ft
11.000.000,-Ft

3.§
Az 5.§ (1) bekezdése helyébe a következı lép:
(1) Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 21.064.626,-Ft
Ebbıl:
•
•
•
•
•
•

Parképítés
2.600.028.-Ft
Utak építése 3.350.000,-Ft
iskola felújítása
Belvízelvezetı hálózat
Közmőfejlesztési hozzájárulás
Jármővek vásárlása

4.000.000,-Ft
1.000.000,-Ft
27.197,-Ft
10.087.400,-Ft

4.§
A rendelet 2008. december 31-én visszamenılegesen lép hatályba.
Nagy Béla
Polgármester

Váriné Lunczer Enikı
jegyzı

Szabolcsveresmart Önkormányzat
2/2009. (III.01.) rendelete
Az Önkormányzat 2009. 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 2009. évi költségvetésének
Bevételi összegét
239.101.507.-Ft-ban
Pályázat, hitel összegét
76.694.063.-Ft-ban
Bevételi fıösszegét
315.795.570.-Ft-ban
Kiadási fıösszegét
315.795.570.-Ft-ban
á l l a p í t j a meg.
3.§
Az önkormányzat 2009. 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:
284.346.000,-Ft
Ebbıl:
- személyi jellegő kiadások
130.700.000,-Ft
40.438.000,-Ft
- munkaadókat terhelı járulékok
- dologi jellegő kiadások
78.038.000,-Ft
- önkormányzat által foly. ellátások
19.480.000,-Ft
- speciális jellegő támogatás
1.690.000,-Ft
- általános tartalék
500.000,-Ft
- céltartalék
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.
(4) A Mőködési kiadások költségvetési szervenkénti megjelenítését a 3/c. számú melléklet
tartalmazza.
5.§.
(1) Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen:
Ebbıl:
Park- és játszótérépítés
Utak építése
Iktatóprogram vásárlása
Aromo szoftver
Hitel törlesztése jármő vásárláshoz
Hitel kamata
Jármő értékesítés áfa-ja

31.449.570.-Ft
2.914.818,-Ft
2.000.000.-Ft
400.000,-Ft
180.000,Ft
10.087.400,-Ft
900.000,-Ft
80.000,-Ft

Iskola felújítása
5.268.906-Ft
Belvízelvezetı hálózat felújítása
1.000.000,-Ft
Óvoda akadálymentesítése
4.479.224,-Ft
Orvosi rendelı akadálymentesítése
4.139.222,-Ft
A 2008. évben megvalósult UNIÓS forrásokból finanszírozott beruházások bemutatását az 1.
függelék tartalmazza.
(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 1.690.000.-Ft-ban
állapítja meg, melyet a 6. sz. melléklet tartalmazza részletesen.
8.§
(1) Az Önkormányzat mőködési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulását a
20092010-2011. 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 2008. tervezett, 2008. várható teljesítés és a 2009. évi tervezett
összehasonlíthatóságához a 7/b.sz. melléklet tartalmazza.
Többéves kihatású feladatként a hivatal és a faluház közötti park, illetve az óvodakerti
játszótér megépítése jelentkezik 2009-2010. években, melynek bekerülési érték:
31.002.565,-Ft , mely az alábbi megosztásban kerül felhasználásra:
Támogatás
Saját forrás
2009. évben:
17.688.906,-Ft
14.774.088,-Ft+2.914.818,-Ft
2010. évben:
13.313.659,-Ft
11.094.716,-Ft+2.218.943,-Ft
(2) Az Önkormányzat 2009. évi kiadásainak és bevételinek várható ütemezését a 8.melléklet
mutatja be havi bontásban.
9.§.
A helyi cigány kisebbségi Önkormányzat Képviselıtestülete a 2009. évi költségvetési
elıirányzatát
570.700.-Ft bevételi és
570.700.-Ft kiadási
fıösszeggel állapítja meg külön határozatában az alábbi részletezéssel:
Bevétel:

-

Kisebbségi önkormányzat általános mőködési támogatása
-Felhalmozási bevétel
Mindösszesen:
Kiadás:
-Mőködési kiadás:
Személyi juttatások:
Munkaadókat terhelı juttatások:
Dologi kiadás
-Felhalmozási kiadás
Mindösszesen:
10.§

570.700,-Ft
0,-Ft
570.700,-Ft

391.700,-Ft
44.000,-Ft
135.000,-Ft
0.-Ft
570.700.-Ft

Az önkormányzat a 2008. évi költségvetési beszámolóban megállapítandó szabad
pénzmaradványát a képviselıtestület felhalmozási célra különíti el a beruházásaihoz
sajáterıként.
11.§.
A polgármesteri hivatal és intézményeinek létszám-elıirányzatát összesen az alábbiakban
határozza meg:
• Polgármesteri Hivatalnál
8 fı
• Háziorvosi szolgálatnál
4 fı
• Védınıi szolgálatnál
1 fı
• Házi segítségnyújtásnál
2 fı
• Mővelıdési háznál
2 fı
• Temetıfenntartásnál
1 fı
• Gyermekvédelemnél
1 fı
• Város- és községgazdálkodásnál
1 fı
• Általános iskolánál
21 fı
• Óvodánál
8 fı
• Napközinél
9 fı
Összesen:
58 fı
Az összesen létszám-elıirányzatot a polgármesteri hivatalnál, mint önállóan gazdálkodó
költségvetési szervnél és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézményként hozzá
tartozó Kazinczy Ferenc általános Iskola és Óvodánál az alábbiakban határozza meg:
Polgármesteri Hivatal
Háziorvosi szolgálat
Védınıi szolgálat
Házi segítségnyújtás
Mővelıdési ház
Temetıfenntartás
Gyermekvédelem, családsegítés
Város- és községgazdálkodás
Összesen:

8 fı
4 fı
1 fı
2 fı
2 fı
1 fı
1 fı
1 fı
20 fı

Általános iskola
Óvoda
Napközi
Összesen:

21 fı
8 fı
9 fı
38 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 2009. évi költségvetési törvény 8.sz. mellékletében foglaltak alapján 15.191.400.-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.
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 hideg 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 támo
• 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.
• Az átmeneti likviditási problémák megoldására a számlavezetı pénzintézettıl
munkabérhitelt a szükséges mértékben igényeljen.
(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 2008.
december 31-ei hatállyal tájékoztatja.
20.§.
E rendelet kihirdetésével lép hatályba, rendelkezéseit 2009. január l-tıl kell alkalmazni
Ezzel egyidejőleg az önkormányzat személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás
és a szociális alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó térítési díjakról szóló 3/2008.(III.01.)
rendeletének 1.§ a) pontja az alábbiakban módosul:
„1.§ a) Az óvodai ellátás térítési díja 260.-ft, mely összeg az Áfa-t nem tartalmazza.”

Nagy Béla
Polgármester

Váriné Lunczer Enikı
jegyzı

Szabolcsveresmart Önkormányzat
4/2009. (III.01.) rendelete
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás és a szociális
alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó térítési díjakról szóló 3/2008.(III.01.) rendeletének
módosításáról és a módosításaival történı egységes szerkezetbe foglalásáról
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 összeg az Áfa-t nem tartalmazza.
b)

A napközis ellátás térítési díja 266,-ft, mely összeg az Áfa-t nem tartalmazza.

c) A menza (tízórai és ebéd) ellátás díja 227,-ft, mely összeg az Áfa-t nem tartalmazza.
d) Az ebéd térítési díja 174,-ft, mely összeg az Áfa-t nem tartalmazza.
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
a) akiknek a családjában az egy fıre esı jövedelem a nyugdíjminimum 150% -át nem haladja
meg: 158.- forint,
b) akiknek a családjában az egy fıre esı jövedelem a nyugdíjminimum 150% -a és 300%-a
között van: 192.- forint,
c) akiknek a családjában az egy fıre esı jövedelem a nyugdíjminimum 300% -át meghaladja:
250.- forint,
mely összegek az áfát nem tartalmazzák.
3.§
Ez a rendelet 2009. április 1.-én lép hatályba, ezzel egyidejőleg az Önkormányzat 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 szóló
7/2008.(VII.01) rendelete hatályát veszti.

Nagy Béla
Polgármester

Váriné Lunczer Enikı
jegyzı

Szabolcsveresmart Önkormányzat
5/2009. (III.01.) rendelete
a luxusadó megállapításához szükséges települési átlagértékek megállapításáról szóló
5/2006. (III.31.) rendelet hatályon kívül helyezésérıl
Szabolcsveresmart Község Önkormányzatának Képviselıtestülete az Alkotmánybíróság
444/B/2006. határozatában foglaltakra a 1990. évi LXV. Törvény 16. §. (1) bekezdésében,
valamint a helyi adókról szóló, módosított 1990. évi C. törvény 1-2. §-aiban kapott
felhatalmazás alapján a következı rendeletet alkotja:
1.§
Szabolcsveresmart Önkormányzatának a luxusadó megállapításához szükséges települési
átlagértékek megállapításáról szóló 5/2006. (III.31.) rendeletét hatályon kívül helyezi.
2.§
E rendelet 2009. március 31.-én lép hatályba.

Nagy Béla
Polgármester

Váriné Lunczer Enikı
jegyzı

Szabolcsveresmart Önkormányzat
6/2009. (IV.15.) rendelete
Egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2007. (VII. 01) rendeletének
módosítására
Szabolcsveresmart község önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló többször módosított 1993.évi III.tv. (továbbiakban Szt.) 132. §. (4) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat egyes szociális ellátások helyi szabályairól
szóló 6/2007. (VII. 01) rendeletének (továbbiakban: rendelet) módosítására az alábbi
rendeletet alkotja:
1.§
(1) A rendelet 3.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ 3.§ (3) Szociális szolgáltatások:
-

étkeztetés,
házi segítségnyújtás.”

(2) A rendelet 6.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Rendszeres szociális segély
6.§

(1) A rendszeres szociális segélyre jogosult személyek vonatkozásában –az
egészségkárosodott személyek kivételével- az együttmőködésre kijelölt szerv
Szabolcsveresmart Önkormányzat által mőködtetett Gyermekjóléti Szolgálat.
(2) A rendszeres szociális segélyben részesülı személy a segély folyósításának feltételeként
együttmőködésre köteles a Gyermekjóléti Szolgálattal.
(3) A rendszeres szociális segélyben részesülı személy a Gyermekjóléti Szolgálattal való
folyamatos együttmőködés keretében az általuk megadott idıpontban köteles megjelenni.
(4) A rendszeres szociális segélyben részesülı személy az együttmőködés keretében
a) a Gyermekjóléti Szolgálatnál az aktív korúak ellátására való jogosultságot megállapító
határozat jogerıre emelkedésétıl számított 15 napon belül nyilvántartásba veteti magát,
b) írásban megállapodik a szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó
beilleszkedést segítı programról,
c) teljesíti a beilleszkedést segítı programban foglaltakat, köteles a Gyermekjóléti
Szolgálattal kapcsolatot tartani, az általuk elıírt idıpontban megjelenni,
d) a szociális törvényben elıírt kötelezettségeinek eleget tenni.
(5) Az együttmőködési kötelezettség megszegését a Gyermekjóléti Szolgálat haladéktalanul
jelzi a jogosultságot megállapító szervnek.”
(3) A rendelet 7.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„7.§
(1) A

beilleszkedést segítı program az együttmőködı személy szociális helyzetéhez és mentális
állapotához igazodva kiterjed a
a) a Gyermekjóléti Szolgálattal való kapcsolattartásra,
b) az együttmőködı személy számára elıírt, az egyéni képességeket fejlesztı vagy az
életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetıleg munkavégzésre történı felkészülést
segítı programban való részvételre,
c) a felajánlott és az iskolai végzettségnek megfelelı oktatásban, képzésben történı
részvételre, különösen az általános iskolai végzettség és az elsı szakképesítés megszerzésére.
(2) A beilleszkedést segítı program tartalmi elemei:
a) foglalkoztathatóság javítása, álláskeresésre felkészítés érdekében: képzettség erısítése,
egyéni tanácsadás- esetkezelésen belül személyes megerısítés, álláskeresési készségek

erısítése, képzésbe eljuttatás, mentálhigiénés tanácsadás, szociális problémák
kezelése/esetkezelés,
b) szinten-tartás – társadalmi integráció erısítése: egészségügyi, szociális, mentális állapotot
javító, szociális esetkezelés,
c) más ellátásba juttatás segítése: nyugdíj, rehabilitációs járadék, gyermeknevelési ellátások,
ápolási díj, társadalombiztosítási tanácsadás, ügyintézés segítése, információnyújtás az
ellátásokról és munkaerı-piaci kapcsolódásokról
(3) Az együttmőködési kötelezettség megszegésének minısül, ha a rendszeres szociális
segélyben részesülı személy számára felróható okból:
a) az aktív korúak ellátására való jogosultságot megállapító határozatban meghatározott
határidın belül nem jelenik meg a Családsegítı Szolgálatnál,
b) a Gyermekjóléti Szolgálat által elıírt idıpontban nem jelenik meg és távolmaradását nem
igazolja,
c) a számára elıírt foglalkozáson, tanácsadáson nem vesz részt,
d) a beilleszkedést segítı programban meghatározottakat nem hajtja végre.”
(4) A rendelet 13.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„13.§ (1) Az Szt 48.§-ában megfogalmazottakat az önkormányzat változatlan formában
alkalmazza. Az Szt. 48.§ (4) szerinti különös méltánylást érdemlı eset, ha
a) a kötelezett családjában az egy fıre esı jövedelem az érvényes öregségi nyugdíjminimum 80 %-a alatt
van,
b) a kötelezett jövedelme egy személyes háztartásban az érvényes öregségi nyugdíjminimum 150 %-a
alatt van,
c) a fellelt, egyébként a temetésrıl gondoskodni köteles személy bizonyíthatóan már huzamos ideje nem
állt kapcsolatban a halál idıpontját megelızıen az elhunyt személlyel.
Nem mentesíthetı a közköltségen történı temetés költségeinek megtérítése alól az a személy, aki a
temetést szerzıdésben vállalta.”

2.§
Ez a rendelet kihirdetésével lép hatályba, rendelkezéseit a 2009. január 1.-tıl a 2008 évi CVII.
Tv. 51. §- a alapján történı felülvizsgálati ügyekben is alkalmazni kell. Ezzel egyidejőleg a
rendelet 15.§ (1) bekezdése hatályát veszti.
Nagy Béla
Polgármester

Váriné Lunczer Enikı
jegyzı

Szabolcsveresmart Önkormányzat
7/2009.(VI.15.)
rendelete
Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosítására.
Az Államháztartásról szóló -többször módosított -1992. évi XXXVIII. Törvény 65. §-a alapján az alábbi
rendeletet alkotja:
1.§.

A Képviselıtestület 2009. évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (III.01.) rendeletét a következı
képen módosítja:
A 5.§. helyébe a következı lép:

„5.§.
(1) Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen:

31.449.570.-Ft

Ebbıl:
2.914.818,-Ft
8.268.906.-Ft
Iktatóprogram vásárlása
400.000,-Ft
Aromo szoftver
180.000,Ft
Hitel törlesztése jármő vásárláshoz
10.087.400,-Ft
Hitel kamata
900.000,-Ft
Jármő értékesítés áfa-ja
80.000,-Ft
Óvoda akadálymentesítése
4.479.224,-Ft
Orvosi rendelı akadálymentesítése
4.139.222,-Ft
A 2008. évben megvalósult UNIÓS forrásokból finanszírozott beruházások bemutatását az 1. függelék
tartalmazza.

Park- és játszótérépítés
Utak építése

(2)Az önkormányzat költségvetési szerve, valamint az alcímek felújítási, felhalmozási kiadásait a 4. sz.
melléklet tartalmazza.”
2.§
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Nagy Béla
Polgármester

Váriné Lunczer Enikı
jegyzı

Szabolcsveresmart Önkormányzat
8/2009.(VI.30.)
rendelete
Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosítására.
Az Államháztartásról szóló -többször módosított -1992. évi XXXVIII. Törvény 53. §-a alapján az alábbi
rendeletet alkotja:
1.§.

A Képviselıtestület 2009. évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (III.01.) ÖKT. számú rendeletét
a következı képen módosítja:
A 2.§. helyébe a következı lép:
„2,§. Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének
Bevételi összegét
Rövid lejáratú hitel összegét

296.457.420,-Ft-ban
57.168.354,-Ft-ban

Bevételi fıösszegét
állapítja

353.625.774,-Ft-ban

Kiadási fıösszegét
meg.

353.625.774,-Ft-ban
2.§.

A 4.§. (1) bekezdésének helyébe a következı lép:
„4.§.(1) Mőködési, fenntartási kiadások elıirányzatait a következık szerint határozza meg:
Mőködési kiadások elıirányzata összesen:

319.939.200,-Ft

Ebbıl:
- személyi jellegő kiadások
- munkaadókat terhelı járulékok
- dologi jellegő kiadások
- ellátottak pénzbeni juttatása
- speciális jellegő támogatás
- általános tartalék
- céltartalék tartalék
- hitel visszafizetése

136.374.125,-Ft
42.124.745,-Ft
79.519.308,-Ft
48.412.330,-Ft
1.690.000,-Ft
500.000,-Ft
318.692,-Ft
11.000.000,-Ft
3.§

A 5.§. (1) bekezdésének helyébe a következı lép:
(1) Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen:
Ebbıl:

33.686.574.-Ft

Park- és játszótérépítés
Utak építése
Járda felújítása és építése
Hitel törlesztése jármő vásárláshoz
Hitel kamata
Óvoda akadálymentesítése
Orvosi rendelı akadálymentesítése

2.914.818,-Ft
8.268.906.-Ft
2.897.004,-Ft
10.087.400,-Ft
900.000,-Ft
4.479.224,-Ft
4.139.222,-Ft

A 2008. évben megvalósult UNIÓS forrásokból finanszírozott beruházások bemutatását az 1. függelék
tartalmazza.
(2)Az önkormányzat költségvetési szerve, valamint az alcímek felújítási, felhalmozási kiadásait a 4. sz.
melléklet tartalmazza.
4.§
A rendelet 2009. április 30-án visszamenılegesen lép hatályba.

Nagy Béla
Polgármester

Váriné Lunczer Enikı
jegyzı

Szabolcsveresmart Önkormányzat
9/2009. (VII.01.) rendelete
a község építészeti örökségének helyi védelmérıl szóló 8/2008.(VII.01.) rendeletének, egyes épületek és
építmények helyi építészeti értékvédelem alá helyezésérıl szóló 9/2008.(VII.01.) rendeletének módosításáról
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 kiterjedı 8/2008.(VII.01.) és a
9/2008.(VII:01.) rendeletét az alábbiakban módosítja:
1.§
A 8/2008.(VII.01.) rendeletének 1. sz melléklete az alábbiakban módosul:
„1.sz. melléklet a 8/2009.(VII.01.). sz. rendelethez.
Az építészeti értékek védelmére javasolt
épületek és építmények jegyzéke.
Helyrajzi szám
Jellemzı használat

Meghatározó értékei

Utca, házszám
Egyedi mővi értékek
Épületek és építmények
Kossuth u.
77/1
Református templom
Kossuth u. 28.
80/2
Görög-kat. Templom
Kossuth u. 17.
128/1
Görög.-kat. Parochia
Tölgyesszög
756
Kastélypark
„
2.§
A 9/2008.(VII.01.) rendeletének 1.§ (1) bekezdése az alábbiakban módosul:
„1.§.

Mőemléki felmérés szerint
Értékvizsgálat szerint
Értékvizsgálat szerint
Értékvizsgálat szerint

(1) A község helyi védelem alatt álló építészeti értékei, mint egyedi értékek az alábbi
táblázatban szereplı területek és építmények:
Helyrajzi szám

Jellemzı használat

Meghatározó értékei

Utca, házszám
Egyedi mővi értékek
Épületek és építmények
Kossuth u. 31.
77/1
Református templom
Kossuth u. 28.
80/2
Görög-katolikus templom
Kossuth u. 17.
128/1
Görög-katolikus parochia
Tölgyesszög
756
Kastélypark
„
3.§
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Nagy Béla
Polgármester

Mőemléki felmérés szerint
Értékvizsgálat szerint
Értékvizsgálat szerint
Értékvizsgálat szerint

Váriné Lunczer Enikı
jegyzı

Szabolcsveresmart Önkormányzat
10/2009.(IX.30.)
rendelete
Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosítására.
Az Államháztartásról szóló -többször módosított -1992. évi XXXVIII. Törvény 53. §-a alapján az alábbi
rendeletet alkotja:
1.§.

A Képviselıtestület 2009. évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (III.01.) rendeletét a következı
képen módosítja:
A 2.§. helyébe a következı lép:
„2,§. Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének
Bevételi összegét
Rövid lejáratú hitel összegét

337.192.877,-Ft-ban
54.574.672,-Ft-ban

Bevételi fıösszegét 391.767.549,-Ft-ban
Kiadási fıösszegét
állapítja

391.767.549,-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:

358.080.975,-Ft

Ebbıl:
- személyi jellegő kiadások
- munkaadókat terhelı járulékok
- dologi jellegő kiadások
- ellátottak pénzbeni juttatása
- speciális jellegő támogatás
- általános tartalék
- céltartalék tartalék
- hitel visszafizetése

157.705.725,-Ft
46.022.938,-Ft
79.548.864,-Ft
61.294.756,-Ft
1.690.000,-Ft
500.000,-Ft
318.692,-Ft
11.000.000,-Ft

3.§
A rendelet 2009. június 30-án visszamenılegesen lép hatályba.

Nagy Béla
Polgármester

Váriné Lunczer Enikı
jegyzı

Szabolcsveresmart Önkormányzat
11/2009.(X. 01.)
rendelete
egyes önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról
Szabolcsveresmart Önkormányzat Képviselıtestülete az Alkotmányról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A.§ (2)
bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján – figyelemmel a belsı piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv rendelkezéseire
– az alábbiak szerint rendelkezik:
1.§
Az Önkormányzat Helyi Építési Szabályzatáról szóló 18/2006.(XII.15.) rendeletének 3. §- az alábbi (2)
bekezdéssel egészül ki, valamint a meglévı szövegrész számozása 3.§ (1) bekezdésre módosul:
„3.§ Jogharmonizációs záradék
E rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK. irányelvbe ütközı rendelkezést nem tartalmaz.”
2.§
Az Önkormányzat temetıkrıl és a temetkezés rendjérıl szóló 15/2001.(XI.15.) rendeletének 37. § -a az alábbi
(3) bekezdéssel egészül ki:
„37. § (3) Jogharmonizációs záradék
E rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK. irányelvbe ütközı rendelkezést nem tartalmaz.”
3.§
Az Önkormányzat Szabolcsveresmart község területén alkalmazandó ivóvízdíj megállapításáról szóló
11/2007.(XII.01.) rendeletének 3. § -a az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki valamint a meglévı szövegrész
számozása 3.§ (1) bekezdésre módosul, :
„3.§ (2) Jogharmonizációs záradék
E rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK. irányelvbe ütközı rendelkezést nem tartalmaz.”
4.§
Az Önkormányzat helyi környezet védelmérıl, közterületek és ingatlanok rendjérıl, a település tisztaságáról
szóló 9/2005.(V.02.) rendeletének 20. § -a az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki, valamint a meglévı szövegrész
számozása 20.§ (1) bekezdésre módosul:
„ 20.§ (2)Jogharmonizációs záradék
E rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK. irányelvbe ütközı rendelkezést nem tartalmaz.”
5.§
Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2004.(II.24.) rendeletének 12. § -a
az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:
„ 12.§ (3)Jogharmonizációs záradék
E rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK. irányelvbe ütközı rendelkezést nem tartalmaz.”
6.§
Az Önkormányzat helyi címer és zászló alapításról és használatának rendjérıl szóló 9/2001.(V.22.) rendeletének
10. § -a az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki, valamint a meglévı szövegrész számozása 10.§ (1) bekezdésre
módosul:
„ 10.§ (2)Jogharmonizációs záradék
E rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK. irányelvbe ütközı rendelkezést nem tartalmaz.”
7.§

A rendelet 2009. október 1.-tıl lép hatályba. Ezzel egyidejőleg az önkormányzat elektronikus
ügyintézésrıl szóló 21/2005.(XII.15.) rendelete hatályát veszti.
Nagy Béla
Polgármester

Váriné Lunczer Enikı
jegyzı

Szabolcsveresmart Önkormányzat
12/2009(XI.01)
rendelete
A települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
Szabolcsveresmart Önkormányzat Képviselıtestülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv.
/továbbiakban : Hgt. 21-23.§-aiban foglalt felhatalmazás alapján – figyelemmel a hulladékkal kapcsolatos
tevékenység végzésének feltételeirıl szóló 213/2001. /XI.14./ Kormány rendelet, valamint a települési
hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III.
28.) Kormány rendelet elıírására –a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási
szerzıdésrıl szóló 224/2004 Kormány rendelet alapján az alábbi rendeletet a l k o t j a :

Általános rendelkezések
A rendelet célja
1.§.
A rendelet célja a szennyvíz közcsatorna hálózatba be nem kapcsolt ingatlanokon álló
építmények használata során keletkezı települési folyékony hulladékok összegyőjtésére,
elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó helyi szabályok megalkotása.
A rendelet hatálya
2.§.
/1/ A rendelet tárgyi hatálya a Hgt-ben meghatározott települési folyékony hulladék
győjtésével, szállításával és ártalommentes elhelyezésével összefüggı közszolgáltatás teljes
körére terjed ki.
/2/ A rendelet területi hatálya Szabolcsveresmart közigazgatási területére terjed ki.
/3/ A rendelet személyi hatálya kiterjed a települési folyékony hulladék összegyőjtésére,
elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló közszolgáltatást ellátó szolgáltatóra,
valamint Szabolcsveresmart területén a szolgáltatást igénybe vevı ingatlanok tulajdonosaira,
használóira, /továbbiakban: tulajdonos /, ahol a folyékony hulladék keletkezik.
A települési folyékony hulladék elszállítására irányuló közszolgáltatás ellátásának
rendje
3.§.
/1/ A rendeletben meghatározott területen a kötelezı települési folyékony hulladék
összegyőjtési, elszállítási és ártalommentes elhelyezési feladatait a Kovács József vállalkozó(
4600 Kisvárda, Mezı utca 3/B) közszolgáltatóként végzi, mely szolgáltatást 2009. november
01-tól – 2010. október 31-ig kizárólagosan jogosult és köteles ellátni.
/2/ A települési folyékony hulladék elszállítására és ártalommentes elhelyezésre – jelen
rendeletben szabályozott módon – az ingatlan tulajdonosa a szolgáltatás kötelezı
igénybevétele útján köteles gondoskodni.
A szolgáltató kötelezettségei
4.§.
/1/ Az összegyőjtött szennyvizet a Várda-Víz Kft, Kisvárdai Szennyvíztisztító Telep
üzemeltetıje/továbbiakban : üzemeltetı/ által üzemeltetett szennyvíztelepre az erre a célra
kialakított mőtárgyban kell a szolgáltatónak ürítenie.
/2/ A szolgáltató az ürített szennyvíz mennyisége alapján ártalmatlanítási díjat fizet az
üzemeltetınek.
/3/ A szolgáltatót a közszolgáltatásból ki kell zárni, amennyiben a folyékony hulladékot nem a
4.§. /1/ bekezdés szerint kijelölt üríti le. A kizárásról a képviselı-testület dönt.
/4/ A szolgáltató a beérkezett közszolgáltatási igényekrıl nyilvántartást köteles vezetni.
/5/ A szolgáltató a közszolgáltatást a megrendeléstıl számított 72 órán belül köteles
elvégezni.

/6/ A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggı személyes adat kezelésére a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény /továbbiakban : Hgt. / 23.§. g./ pontja
alapján és a jelen önkormányzati rendeletben foglalt mértékben és terjedelemben jogosult.
/7/ A közszolgáltató a Hgt. 23.§. g./ pontjában meghatározott közszolgáltatással összefüggı
személyes adat kezelésére jogosult.
/8/ A közszolgáltatással összefüggı személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges
mértékben és ideig kezelhetı.
/9/ A közszolgáltató megfelelı technikai és szervezési intézkedésekkel köteles gondoskodni
az adatok biztonságáról.
Az adatokat védeni köteles különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
nyilvánosságra hozás, vagy törlés, illetıleg sérülés, vagy megsemmisülés ellen.
/10/ A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggı személyes adatokat az
ingatlantulajdonos /illetve az ingatlan nyilvántartásban szereplı jogosult/ azonosítására, a
közüzemi szerzıdés teljesítésével, jogszabályban elıírt ellenırzések végrehajtásával
kapcsolatos feladatok ellátására, számlázásra, postázásra, közüzemi díj hátralékok behajtására
használhatja fel.
/11/ A közszolgáltató nem jogosult az általa kezelt közszolgáltatással összefüggı személyes
adat nyilvánosságra hozatalára.
A szolgáltatásra vonatkozó egyéb elıírások
5.§.
/1/ A települési folyékony hulladék győjtése és elszállítása az erre a célra engedélyezett, zárt
rendszerő, csepegést és szaghatást kizáró eszközzel végezhetı.
/2/ A győjtésre és szállításra használt eszközökön a szolgáltató azonosító számát, jelét jól
olvasható, nagyobb távolságból is beazonosítható módon, az alapszíntıl eltérı színő felületen
fel kell tüntetni.
/3/ Amennyiben a települési folyékony hulladék győjtése és szállítása közben szennyezıdés
keletkezett, a szolgáltatónak a szennyezett területet haladéktalanul meg kell tisztítani, és
fertıtlenítenie kell.
Az ingatlan tulajdonosának jogai és kötelezettségei
6.§.
/1/ Az ingatlanon keletkezı folyékony hulladék győjtésére szolgáló közmőpótló berendezés
kialakítását a tulajdonos az ingatlanon belül és az építési hatóság által engedélyezett, külön
jogszabályokban meghatározott módon, vízzáró közmőpótló berendezésben köteles győjteni,
oly módon, hogy az ne idézzen elı talaj-vagy talajvízszennyezést.
/2/ Az /1/ bekezdés szerint az ingatlan tulajdonosa a települési folyékony hulladék
elszállítására és ártalommentes elhelyezésére – a Hgt. 12-13., illetve a 20-21. §-ai és a 23.§.
b./ pontja alapján – e rendeletben meghatározott a közszolgáltatás ellátására feljogosított
hulladékkezelı szolgáltatásáét köteles igénybe venni.
/3/ A tulajdonos a ténylegesen elszállított szennyvíz mennyisége után a szennyvíz-szállító
eszköz mérıberendezése alapján köteles e rendelet szerinti díjat megfizetni.
A közszolgáltatási szerzıdés létrejötte
7.§.
/1/ A települési folyékony hulladék győjtésére, szállítására és ártalmatlanítására a szerzıdés a
tulajdonos és a szolgáltató között az erre vonatkozó írásos szerzıdés megkötését követıen
és/vagy a szolgáltatás igénybevételével jön létre.
/2/ A Hgt. 21.§. /3/ bekezdés b./ pontja, illetve a 23.§. b./ pontja alapján a feljogosított
közszolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevı között – az önkormányzat által a Hgt. 22.§-a
alapján a kötelezıen szervezett közszolgáltatásra – a Ptk. közüzemi szerzıdésekre vonatkozó
szabályai szerinti /Ptk. 387-388.§./ szerzıdéses jogviszony jön létre.

/3/ A települési folyékony hulladék elszállítását, a szolgáltatást igénybe vevınek kell a
szolgáltatónál megrendelnie.
/4/ A szolgáltatást igénybe vevı a folyékony hulladék elszállítására vonatkozó igényét a
közszolgáltatónak
személyesen
/vagy
telefonon/
jelentheti
be
telephely
diszpécserszolgálatánál, vagy a Polgármesteri Hivatalban.
A közszolgáltatás díja
8.§.
/1/ A folyékony hulladék győjtéséért, elszállításáért és ártalommentes elhelyezéséért a
tulajdonos e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott díjat köteles fizetni.
/2/ A szolgáltató ármegállapításra vonatkozó kérelmét a megelızı év november 30-ig
jelezheti a Polgármesteri Hivatal felé.
/3/ A képviselıtestület a szolgáltatási díjat évente felülvizsgálhatja.
A rendelkezések betartásának ellenırzése
9.§.
/1/ Nyílt árokba, csapadékvíz elvezetı csatornarendszerbe történı illegális bevezetések
ellenırzésérıl, az önkormányzat a polgármester útján gondoskodik.
Záró rendelkezések
10.§.
Aki e rendelet 3.§. /4/, 4.§. /1/, 5.§. /1/ - /4/, 6.§. /1/, /2/ bekezdéseiben foglaltakat megszegi
szabálysértést követ el, és 30.000.- Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható.
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Nagy Béla
Polgármester

Váriné Lunczer Enikı
jegyzı

1. számú melléklet
a 12/2009. (XI.01.) rendelethez
Szabolcsveresmart Önkormányzat Képviselı-testülete a települési folyékony hulladék összegyőjtésére,
elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló közszolgáltatás ellátásával 2009. november 1-tıl – 2010.
október 31-ig a Kovács József vállalkozó (4600 Kisvárda, Mezı utca 3/B) szolgáltatót bízza meg.
A folyékony hulladék győjtésének, tárolásának és ártalmatlanításának elhelyezésének kalkulált díja

1.280.-.-Ft/m3 + áfa a díjkalkuláció szerint

Szabolcsveresmart Önkormányzat
13/2009.(XII.01.)
rendelete
Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosítására.
Az Államháztartásról szóló -többször módosított -1992. évi XXXVIII. Törvény 53. §-a alapján az alábbi
rendeletet alkotja:
1.§.

A Képviselıtestület 2009. évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (III.01.) ÖKT. számú rendeletét
a következı képen módosítja:
A 2.§. helyébe a következı lép:
„2,§. Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének
Bevételi összegét
Rövid lejáratú hitel összegét

401.277.095,-Ft-ban
45.526.628,-Ft-ban

Bevételi fıösszegét

446.803.723,-Ft-ban

Kiadási fıösszegét
állapítja

446.803.723,-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:

413.117.149,-Ft

Ebbıl:
- személyi jellegő kiadások
- munkaadókat terhelı járulékok
- dologi jellegő kiadások
- ellátottak pénzbeni juttatása
- speciális jellegő támogatás
- általános tartalék
- céltartalék tartalék
- hitel visszafizetése

193.074.405,-Ft
51.757.324,-Ft
81.123.664,-Ft
73.653.074,-Ft
1.690.000,-Ft
500.000,-Ft
318.682,-Ft
11.000.000,-Ft

3.§
A rendelet 2009. szeptember 30-án visszamenılegesen lép hatályba.

Nagy Béla
Polgármester

Váriné Lunczer Enikı
jegyzı

Szabolcsveresmart Önkormányzat
14/2009 .(XII.15)
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 227.-ft/m3, a közületi
díjat 272.-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 2010. január 1.-tıl lép hatályba. Ezzel egyidejőleg a Szabolcsveresmart község területére vonatkozó
ivóvízdíj megállapításáról szóló 12/2008.(XII.31.). rendelete hatályát veszti.

Nagy Béla
Polgármester

Váriné Lunczer Enikı
jegyzı

Szabolcsveresmart Önkormányzat
15/2009.(XII.15.)
rendelete
a helyi környezet védelmérıl, a közterületek és ingatlanok rendjérıl,
a település tisztaságáról szóló 9/2005.(V.02.) rendeletének módosításáról
Szabolcsveresmart község képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV.
törvény 16. § (1) bekezdésében, az 1995. évi LIII. tv. 46. § (1) bekezdés c) pontjában, és a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. § és 31. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, figyelembevéve a 64/2008.(III.28.) korm rendelet ben foglaltakat, Szabolcsveresmart község tiszta,
esztétikus képének, valamint a környezet rendjének és tisztaságának kialakítása, fenntartása és védelme
érdekében, a helyi körülmények figyelembe vételével a helyi környezet védelmérıl, a közterületek és ingatlanok
rendjérıl, atelepülés tisztaságáról szóló 9/2005.(V.02.) rendeletét az alábbiakban módosítja:

1.§
A rendelet 13. § (1) bekezdése az alábbiakban módosul:
”III. Fejezet
A települési szilárd hulladék kezelése, a köztisztasági szolgáltatás
13. §
(1) Az önkormányzat közigazgatási területén a települési szilárd hulladék összegyûjtése, elszállítása és
ártalommentes elhelyezése az önkormányzat által szervezett – a LOM-SPEED Kereskedelmi és Lakossági
Szolgáltató Korlátolt Felelıségő Társaság (78-4/2005.) Kisvárda, Dobó I.út 2.sz. alatti telephellyel rendelkezõ
vállalkozó által végzett – köztisztasági közszolgáltatás útján történik 2011 december 31-ig. Az összegyûjtött
szilárd hulladék elhelyezése a Nyír-Flop Hulladékgazdálkodási Kft. üzemeltetésében lévı Demecser Települési
Szilárd Hulladéklerakó telepen, vagy a Kisvárdai Regionális Lerakóban történhet.”
2.§
(1) A rendelet 15.§ -a az alábbiakban módosul:
”15. §
(1) A szemétszállítási szolgáltatásért az igénybevevık szolgáltatási díjat kötelesek fizetni.
(2) A szolgáltatási díj mértéke 2010 január 1- 2010 december 31. között 230.-ft/ ürítés, mely összeg az ÁFA-t
nem tartalmazza.
(3) Az ingatlan tulajdonosának, használójának a szolgáltatási díjat évente négy egyenlı részletben március,
15-ig június 15.-ig, szeptember 15-ig és december 15.-ig kell megfizetni a szolgáltató részére.
(4) A szolgáltatási díj nem fizetése esetén az ingatlantulajdonost terhelı díjhátralék adók módjára behajtható
köztartozás.
(5) Mentes a díj megfizetése alól az az ingatlantulajdonos vagy használó, aki bizonyítható módon nem veszi
igénybe a szolgáltatást (pl. nem tartózkodik az ingatlanban).
(6) Kérelemre 50 % -ra mérsékelhetı a fizetendı szemétszállítási díj azon 70 év feletti egyedülálló személyek
vagy házaspárok esetében, akiknek jövedelme (házaspár esetén az egy fıre jutó jövedelme) a nyugdíj minimum
150%-át nem haladja meg. A döntéshozatalra a polgármester jogosult.”
(2) Az egységnyi közszolgáltatási díjtétel megállapítását ezen rendelet 1.számú melléklete tartalmazza.
3.§
(1) A rendelet 2010. január 1-én lép hatályba .
(2) Ezen rendelet hatályba lépésekor a helyi környezet védelmérıl, a közterületek és ingatlanok rendjérıl
szóló 9/2005.(V.02.) rendeletének 2. számú melléklete helyébe ezen rendelet 1. számú melléklete lép.

Nagy Béla
Polgármester

Váriné Lunczer Enikı
jegyzı

15/2009. (XII.15.)) rendelet 1.számú melléklete:
Az egységnyi közszolgáltatási díjtétela 120 l-es győjtıedények szerint 2010. január 01-tıl 2010. december
31-ig terjedı idıszakra:
A természetes és jogi személy, illetıleg jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet közszolgáltatási
díjtétele magában foglalja a begyőjtés, a szállítás, és az ártalommentes elhelyezés díját, az utógondozás
díjhányadát, valamint az évi 1 (egy) alkalommal elvégzett lomtalanítás költségeit ÁFA nélkül:
A községben rendszeresített győjtıedények szerint 4 liter/fı/nap hulladékmennyiség figyelembe vételével:
120 literes győjtıedény

230 Ft/őrítés + ÁFA

