Szabolcsveresmart Önkormányzat
1/2010. (III.01.) rendelete
a költségvetési és zárszámadási rendelet tartalmáról,
a mellékleteirıl és a szöveges indokolásról szóló 1/2008.(III.01.)rendeletének módosításáról
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.
1. §
A rendelet 6. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:
„Záró és hatályba léptetı rendelkezések
6. §
(3). A helyi önkormányzat költségvetési szerveinél az Áht. 90. § (4) bekezdésében foglalt
megvalósítási terv elkészítésétıl a 2010-2011. években eltekint.”
2.§
Ez a rendelet kihirdetésével lép hatályba, a 2010-2011 költségvetési években kell alkalmazni,
2012. január 1-én hatályát veszti.

Nagy Béla
Polgármester

Váriné Lunczer Enikı
jegyzı

Szabolcsveresmart Önkormányzat
2/2010. (III.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
Bevételi fıösszegét
Kiadási fıösszegét
állapítja

448.133.771,-Ft-ban
39.731.185,-Ft-ban
487.864.956,-Ft-ban
487.864.956,-Ft-ban

meg.
2.§.

A 4.§. (1) bekezdésének helyébe a következı lép:

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

213.609.771,-Ft
54.827.770,-Ft
86.058.664,-Ft
86.173.495,-Ft
1.690.000,-Ft
500.000,-Ft
318.682,-Ft
11.000.000,-Ft”
3.§

A 5.§. (1) bekezdésének helyébe a következı lép:

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

33.686.574.-Ft

Ebbıl:
Park- és játszótérépítés

Iktatóprogram vásárlása
Aromo szoftver

2.214.818,-Ft
400.000,-Ft
300.000,Ft

Gépek, berendezések vásárlása
Számítástechnikai eszközök vásárlása
Utak építése

2.045000,-Ft
545.000,-Ft
8.268.906.-Ft

Járda felújítása és építése
Hitel törlesztése jármő vásárláshoz

307.004,-Ft
10.087.400,-Ft

Hitel kamata
900.000,-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.”

4.§
A rendelet kihirdetésével lép hatályba, rendelkezéseit 2009. december 31-én kell alkalmazni.

Nagy Béla
Polgármester

Váriné Lunczer Enikı
jegyzı

Szabolcsveresmart Önkormányzat
3/2010. (III.01.) rendelete
Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének megállapítására
Az Államháztartásról szóló -többször módosított -1992. évi XXXVIII. Törvény 65. §-a alapján a 2010. 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 2010. évi költségvetésének
Bevételi összegét
261.207.964.-Ft-ban
Pályázat, hitel összegét (hiány)
76.748.691.-Ft-ban
Bevételi fıösszegét
337.956.655.-Ft-ban
Kiadási fıösszegét
337.956.655.-Ft-ban
á l l a p í t j a meg.
3.§
Az önkormányzat 2010. 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:

284.426.000,-Ft

Ebbıl:

- személyi jellegő kiadások
130.016.000,-Ft
- munkaadókat terhelı járulékok
33.744.000,-Ft
- dologi jellegő kiadások
84.397.000,-Ft
- önkormányzat által foly. ellátások
20.359.000,-Ft
- speciális jellegő támogatás
1910.000,-Ft
- általános tartalék
500.000,-Ft
- céltartalék
2.500.000,-Ft
- hitel visszafizetése
11.000.000,-Ft
(2) Mőködési kiadásait kiemelt elıirányzatonként a 3. számú melléklet a személyi juttatásokat és a járulékokat
részletesen, a 3/b. számú melléklet az összes kiadást 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:

53.530.655.-Ft

Ebbıl:
Park- és játszótérépítés

Szennyvízberuházás
Utak építése

Iktatóprogram vásárlása
Aromo szoftver
Iskola felújítása

31.002.565,-Ft
17.635.000,-Ft
2.800.000.-Ft
400.000,-Ft
180.000,Ft
1.513.090-Ft

A 2009. 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 1.910.000.-Ft-ban állapítja meg,
melyet a 6. sz. melléklet tartalmazza részletesen.
8.§
(1) Az Önkormányzat mőködési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulását a 20102011-2012.
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 2009. tervezett, 2009. várható
teljesítés és a 2010. évi tervezett összehasonlíthatóságához a 7/b.sz. melléklet tartalmazza.
Többéves kihatású feladatként a szennyvízhálózat megépítése jelentkezik 2010-2011. években, melynek
bekerülési érték:
447.353.000,-Ft , mely az alábbi megosztásban kerül felhasználásra:
Támogatás
Saját forrás
2010. évben:
17.635.000,-Ft
15.871.500,-Ft+1.763.500,-Ft
2011. évben:
429.718.000,-Ft
386.7456.200,-Ft+42.971.800,-Ft
(2) Az Önkormányzat 2010. évi kiadásainak és bevételinek várható ütemezését a 8.melléklet mutatja be havi
bontásban.

9.§
A helyi cigány kisebbségi Önkormányzat Képviselıtestülete a 2010. 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:

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

392.000,-Ft
40.000,-Ft
138.700,-Ft
0.-Ft
570.700.-Ft

10.§
Az önkormányzat a 2009. 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
7 fı
• Háziorvosi szolgálatnál
4 fı
• Védınıi szolgálatnál
1 fı
• Házi segítségnyújtásnál
2 fı
• Mővelıdési háznál
2 fı

• Temetıfenntartásnál
• Gyermekvédelemnél
• Város- és községgazdálkodásnál
• Általános iskolánál
• Óvodánál
• Napközinél
Összesen:

1 fı
1 fı
1 fı
20 fı
8 fı
9 fı
56 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:

7 fı
4 fı
1 fı
2 fı
2 fı
1 fı
1 fı
1 fı
19 fı

Általános iskola
Óvoda
Napközi
Összesen:

20 fı
8 fı
9 fı
37 fı

12.§
A köztisztviselık béralapja önkormányzatunknál a költségvetési törvényben megállapított 38.650,-Ft január 01tıl.

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 500.000,-Ft.
(2) Az illetményelıleg igénybevételére biztosítható keret 300.000,-Ft, ami hat hónap alatt visszafizetésre kerül.
(3) A nyugdíjas köztisztviselık részére ugyanezen rendelet alapján 100.000,-Ft éves keretet állapít meg.
15.§
A 2010. évi költségvetési törvény 8.sz. mellékletében foglaltak alapján 17.826.900.-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 alkalmazottai számára az általa fenntartott konyhán
munkanapokon az Szja törvény 70- 71. §-ai által szabályozott kedvezményesen adózó természetbeni és egyéb
béren kívüli juttatások közül meleg étkeztetést biztosít a juttatás alapjául szolgáló jogviszony minden hónapjára
havi
10.000,- forintot meg nem haladó részig, amely után a juttató 25 százalék személyi jövedelemadó
fizetésére köteles.

A köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény elıírása alapján 2010. január 01-tıl a cafetéria
juttatás alapja az érvényes illetményalap tízszerese, mely a munkáltatót terhelı szja-t is tartalmazza. A
felhasználás szabályait a közszolgálati szabályzatban a fentiek figyelembe vételével a jegyzı határozza meg.
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, a 118 §. (1). Bekezdése szerinti közvetett támogatást (adóelengedés, adókedvezmény) az
önkormányzat nem nyújt.
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.
• 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 2010. december 31-ei hatállyal tájékoztatja.
20.§
E rendelet kihirdetésével lép hatályba, rendelkezéseit 2010. január l-tıl kell alkalmazni.

Nagy Béla
Polgármester

Váriné Lunczer Enikı
jegyzı

Szabolcsveresmart Önkormányzatának
4/2010 .(II.20)
rendelete
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás és a szociális
alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó térítési díjakról szóló4 /2009.(III.01.) rendeletének
módosításáról
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 alábbiakban módosítja a 4/2009. (III.01.)
rendeletét:
1.§
A 4/2009. (III.01.) rendeletét 2.§.- a az alábbiakban módosul:
„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 250% -át nem haladja meg: 200.- forint,
b) akiknek a családjában az egy fıre esı jövedelem a nyugdíjminimum 250% -át meghaladja: 285.- forint,
mely összegek az áfát nem tartalmazzák.”

2.§
Ez a rendelet 2010. március 1.-én lép hatályba.

Nagy Béla
Polgármester

Váriné Lunczer Enikı
jegyzı

Szabolcsveresmart Önkormányzatának
5/2010 .(II.20)
rendelete
Az Önkormányzat által pénzben és természetben nyújtott, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 4/2009. (IV. 08.) rendeletének
módosítására
Szabolcsveresmart község önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló többször módosított 1993.évi III.tv. (továbbiakban Szt.) 37/B. §. (1) bekezdés d.)
pontjában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 6/2009. (III.01.) rendeletével
módosított egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2007. (VII. 01) rendeletének
(továbbiakban: rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
A rendelet 6.§.-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:
„6.§
(6) Az Sztv 35.§.(1) bekezdésében foglaltak teljesítése alól az alábbi mentesítési feltételeket
állapítja meg:
- OOSZI által igazolt össz-szervezeti egészségkárosodása 25-50% között van, vagy
- a családban 3, vagy annál több kiskorú gyermeket nevelnek,
- valamint a terhesség hivatalos igazolásától a terhesség fennállásának idıtartamára, a szülés
idıpontjáig.”
2.§
Ez a rendelet kihirdetésével lép hatályba, rendelkezéseit a 2010. január 1.-tıl alkalmazni kell.

Nagy Béla
Polgármester

Váriné Lunczer Enikı
jegyzı

Szabolcsveresmart Község Önkormányzat Képviselıtestületének
6/2010. (IV.15.)
önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2009. 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 2009. 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 2009. évi
költségvetési rendeletének 1/a. számú mellékletének megfelelıen.
Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítése
3. §. A Képviselıtestület az Önkormányzat 2009. évi teljesített költségvetési
- kiadásait
429.971.000,-Ft-ban
- bevételeit
435.123.000,-Ft-ban
- pénzmaradvány
6.244.000,-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:
Mőködési bevételek összesen:
423.433.000,-Ft
Ebbıl:
- Intézményi mőködési bevétel
24.225.000,-Ft
- Sajátos mőködési bevétel

66.256.000,-Ft

- Költségvetési támogatás

308.800.000,-Ft

- Támogatásértékő bevétel

26.205.000,-Ft

- Finanszírozási bevétel

-2.053.000,-Ft

Felhalmozási bevételek összesen:
11.690.000,-Ft
Az Önkormányzat 2009. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve mőködési és felhalmozási
cél szerinti részletezését az 1, 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:
409.020.000,-Ft
Ebbıl:
- személyi jellegő kiadások
193.264.000,-Ft
- munkaadókat terhelı járulékok
48.417.000,-Ft
- dologi és egyéb folyó kiadások
81.737.000,-Ft
- önkorm. által folyósított ellátások
83.045.000,-Ft
- speciális támogatás
1.910.000,-Ft
- átfutó kiadás
-1.934.000,-Ft
- Hiteltörlesztés
2.581.0000,-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:
33.687.000
20.931.000,-Ft
Ebbıl:
- iskola felújítása
0

0,-Ft

- utak építése
2.269.000
0,-Ft
-Gépek, berendezések
2.045.000
3.143.000,-Ft
- Számítástech.eszk
545.000
650.000,-Ft
- Belvízelvezetı hálózat
0
0,-Ft
- parképítés
2.215.000
0,-Ft
- iktatóprogram
400.000
161.000,-Ft
- aromo szoftver
300.000
300.000,-Ft
- óvoda akadálymentesítése
4.480.000 56.000,-Ft
- rendelı akadálymentesítése
4.139.000
155.000,-Ft
- jármő vásárlása 10.087.000
10.087.000,-Ft
- közmőfejlesztési támogatás
0
14.000,-Ft
- járda felújítása 307.000
0,-Ft
- Weblap
0
203.000,-Ft
- Szolgálati lakások felújítása
5.500.000
5.362,000,-Ft
- Szeméttelep kerítése
500.000
495.000,-Ft
- Folyamatban lévı szennyvíz
0
325.000,-Ft
- Földértékesítés áfabefizetés
0
3.000,-Ft
- jármő vásárlás kamata
900.000
928.000,-Ft
(2)A teljesített felújítási és felhalmozási kiadásokat és bevételeket mérlegszerően a 3. számú melléklet tartalmazza.
7.§. Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladatainak elıirányzat teljesítése az óvoda és a rendelı
akadálymentesítése volt.
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
Vagyonkimutás 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 48 fıben hagyja jóvá.
IV. A pénzmaradvány
15.§. Az Önkormányzat 2009. évi gazdálkodása során 6.244.000,-Ft pénzmaradványa keletkezett, a 10. számú
melléklet szerint, melyet felhalmozási célra fordít a 2010. évben.
16.§. Cigány Kisebbségi Önkormányzati Képviselıtestület:

A 2009. évi költségvetés elıirányzatát
570.700,-Ft bevételi és
570.700,-Ft kiadási
fıösszeggel állapította meg.
Kisebbségi önkormányzat 2009. évi teljesített költségvetési
- bevételeit
570.700,-Ft-ban
- kiadásait
679.000,-Ft-ban
á l l a p í t j a meg külön határozatban az alábbi részletezéssel:
Bevétel:
- Kisebbségi önkormányzat általános mőködési támogatása:
- Felhalmozási bevétel
Mindösszesen:

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

Kiadás:
Személyi juttatások:
Munkaadókat terhelı járulékok:
Dologi kiadások:
Felhalmozási kiadás
Mindösszesen:

360.000,-Ft
40.000,-Ft
279.000,-Ft
0,-Ft
679.000,-Ft

Záró rendelkezések
17.§. A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejőleg a 2008. évi költségvetési végrehajtásról szóló
3/2009. (IV.15.) rendeletét, valamint ennek módosításait hatályon kívül helyezi.

Nagy Béla
Polgármester

Váriné Lunczer Enikı
jegyzı

Szabolcsveresmart Község Önkormányzat Képviselıtestületének
7/2010. (VI.15.)
önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítására.
Az Államháztartásról szóló -többször módosított -1992. évi XXXVIII. Törvény 53. §-a
alapján az önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 3/2010. (III.01.) ÖKT. számú rendeletének
(továbbiakban: rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:
1.§. A rendelet 2.§. helyébe a következı lép:
„2,§. Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének
Bevételi összegét
Rövid lejáratú hitel összegét
Bevételi fıösszegét
Kiadási fıösszegét
á l l a p í t j a meg.

321.027.179,-Ft-ban
57.762.375,-Ft-ban
378.789.554,-Ft-ban
378.789.554,-Ft-ban

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

151.663.329,-Ft
40.195.388,-Ft
87.684.120,-Ft
30.774.010,-Ft
1.910.000,-Ft
500.000,-Ft
1.532.052,-Ft
11.000.000,-Ft”

3.§ (1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) Rendelkezéseit 2010. április 30-tól kell alkalmazni.

Nagy Béla
Polgármester

Váriné Lunczer Enikı
jegyzı

Szabolcsveresmart Község Önkormányzat Képviselıtestületének
8/2010. (VI.15.)
önkormányzati rendelete
a képviselıtestület és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 5 /2007.
(IV.15.) rendelete módosításáról
1. § Az SZMSZ 34. § (6) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„34. § (6) Az önkormányzati rendelet szerkesztésére vonatkozóan a 61/2009. (XII.14.)
IRM rendeletben foglaltak szerint kell eljárni, a következı minta szerint:
Szabolcsveresmart Község Önkormányzata képviselı-testületének …/2010. (...)
önkormányzati rendelete a rendelet tárgyának a megjelölésével.”
2. § (1) Jelen rendelet 2010. június 10. napján lép hatályba.
(2) Jelen rendelet 2010. június 13. napján hatályát veszti.

Nagy Béla
Polgármester

Váriné Lunczer Enikı
jegyzı

Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselıtestületének
9/2010.(IX.27.)
Önkormányzati r e n d e l e t e
Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítására.
Az Államháztartásról szóló -többször módosított -1992. évi XXXVIII. Törvény 53. §-a
alapján az önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 3/2010. (III.01.) ÖKT. számú rendeletének
(továbbiakban: rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:
1.§. A 2.§. helyébe a következı lép:
„2,§. Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének
Bevételi összegét
Rövid lejáratú hitel összegét

állapítja

Bevételi fıösszegét
Kiadási fıösszegét
meg.

349.667.622,-Ft-ban
56.259.366,-Ft-ban
405.926.988,-Ft-ban
405.926.988,-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:
352.396.324,-Ft
Ebbıl:
- személyi jellegő kiadások
- munkaadókat terhelı járulékok
- dologi jellegő kiadások
- ellátottak pénzbeni juttatása
- speciális jellegő támogatás
- általános tartalék
- céltartalék tartalék
- hitel visszafizetése

167.373.973,-Ft
42.450.520,-Ft
87.489.010,-Ft
40.140.769,-Ft
1.910.000,-Ft
500.000,-Ft
1.532.052,-Ft
11.000.000,-Ft

3.§ (1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) Rendelkezéseit 2010. június 30-tól kell alkalmazni

Nagy Béla
Polgármester

Váriné Lunczer Enikı
jegyzı

Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselıtestületének
10/2010.(X.25.)
Önkormányzati r e n d e l e t e
a képviselıtestület és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 5/2007.(IV.15.)
rendeletének módosítására
Szabolcsveresmart Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 18. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján szervezeti és
mőködési rendjére vonatkozó 5/2007.(IV.15.) rendeletét (továbbiakban: rendelet)az alábbiakban módosítja:

1.§ (1)A rendelet 13.§ (1) bekezdése az alábbiakra módosul:
„13.§ (1) A képviselıtestület tagjainak száma: 6 fı. A képviselı-testület tagjainak
névsorát az SZMSZ 1. számú melléklete tartalmazza.”
(2) A rendelet 1. számú mellékletét ezen rendelet 1 számú melléklete szerint módosítja.
2.§ A rendelet 25.§ (4) bekezdése helyébe a következı lép:
„25.§ (4). A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérıen minısített többség – 4 fıképviselıtestületi tag “igen” szavazata – szükséges:
a) önkormányzati rendeletalkotáshoz
b) az önkormányzat szervezetének kialakításához és mőködésének meghatározásához,
továbbá a törvény által hatáskörébe utalt választáshoz, kinevezéshez, megbízáshoz
c) önkormányzati társulás létrehozásához, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való
csatlakozáshoz
d) külföldi önkormányzattal való együttmőködést rögzítı megállapodáshoz, nemzetközi
önkormányzati szervezethez való csatlakozáshoz
e) intézmény alapításához
f) zárt ülés elrendeléséhez
g) képviselıtestületi tag kizárásához
h) a képviselı-testület megbízatásának lejárta elıtti önfeloszlatásához
i) a polgármester elleni bírósági kereset benyújtásához
j) a település területével határos megyéhez való átcsatolására irányuló kezdeményezéshez
„
3.§ A rendelet 37.§ (1) bekezdése helyébe a következı lép:
„37.§ (1). A képviselıtestület tagja a testület alakuló ülésén, illetve a megválasztását
követı ülésen az Ötv. 32. §-a szerint esküt tesz.”
4.§ Ez a rendelet 2010. október 25-én, kihirdetésével egyidejőleg lép hatályba. Ezzel
egyidejőleg a rendelet 37.§ (2) bekezdését hatályon kívül helyezi.
Nagy Béla
Polgármester

Váriné Lunczer Enikı
jegyzı
a 10/2010.(X.25.) önkormányzati rendelet

1 számú melléklete

Települési
Települési Önkormányzat Képvisel i

Szabolcsveresmart
20102010-2014.
Dolhai László
Juszku József
Nagy Ferenc
Oláh Benjámin
Dr. Pázmány Ferenc
Ferenc
Szabó Ágnes
képviselık

Szabolcsveresmart Község Képviselıtestületének
11/2010. (XII.01.)
önkormányzat rendelete

az önkormányzati képviselık tiszteletdíjának mértékérıl, a természetbeni juttatásokról
Szabolcsveresmart község önkormányzat képviselıtestülete a polgármesteri tisztség ellátásnak egyes kérdéseirıl
és az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló többször módosított 1994. évi LXIV. törvény 17. § (1) és
(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következı rendeletet alkotja:

1. § (1) A képviselıtestület tiszteletdíjat és természetbeni juttatást állapít meg – a
polgármester kivételével – Szabolcsveresmart község önkormányzata képviselıtestülete
tagjainak (a továbbiakban: képviselı),az alpolgármesternek valamint a bizottságok
képviselı és nem képviselı tagjainak.
(2) A bizottsági elnök vagy tag e minıségében akkor is csak egy tiszteletdíjra jogosult, ha
két vagy több bizottságnak is tagja.
2. § (1) A tiszteletdíj mértéke:
a) A képviselı tiszteletdíja (alapdíj)
20.000.-Ft/hó
b) A bizottsági tag képviselı tiszteletdíja
30.000.-Ft/hó
c) A bizottsági elnök tiszteletdíja
40.000.-Ft/hó
d) Az alpolgármester tiszteletdíja
50.000.-Ft/hó
(2) A képviselıi tiszteletdíjak fizetési napja a tárgyhót követı ötödike.
3. § Az önkormányzat a képviselı-testület minden tagja számára elıfizeti a Képviselık
Közlönye c. kiadványt, amelyet a képviselı lakására kell kézbesíteni.
4. § (1) Ha a tiszteletdíjban részesített személy önhibájából, elızetes bejelentés nélkül nem
vesz részt a testületi, vagy bizottsági ülésen, vagy üléseken a havi tiszteletdíj mértékét
25%-kal csökkenti – a képviselı-testület döntése alapján – 1-12 hónapig terjedı
idıtartamra.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tiszteletdíj-csökkentésrıl és annak idıtartamáról, bizottsági
elnök vagy a polgármester javaslatára a képviselı-testület dönt.
(3) A képviselınek a képviselıtestület képviseletében vagy megbízásából végzett
tevékenységével összefüggı, általa elılegezett, számlával igazolt, szükséges költségét
meg kell téríteni. A képviselıi költségek kifizetését a polgármester engedélyezi.
5. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2010. október 3.-tól kell
alkalmazni, ezzel egyidejőleg az önkormányzat 9/2007. (X.01.) rendelete hatályát veszti.

Nagy Béla
Polgármester

Váriné Lunczer Enikı
jegyzı

Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselı-testületének
12/2010.(XI.30.)
Önkormányzati r e n d e l e t e
Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítására.
Az Államháztartásról szóló -többször módosított -1992. évi XXXVIII. Törvény 53. §-a
alapján az önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 3/2010. (III.01.)rendeletének
(továbbiakban: rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:
1.§. A 2.§. helyébe a következı lép:
„2,§. Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének
Bevételi összegét
Rövid lejáratú hitel összegét
Bevételi fıösszegét
Kiadási fıösszegét
á l l a p í t j a meg.

396.975.790,-Ft-ban
57.497.190,-Ft-ban
454.472.980,-Ft-ban
454.472.980,-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:
400.942.325,-Ft
Ebbıl:
- személyi jellegő kiadások
- munkaadókat terhelı járulékok
- dologi jellegő kiadások
- ellátottak pénzbeni juttatása
- speciális jellegő támogatás
- általános tartalék
- céltartalék tartalék
- hitel visszafizetése

196.019.627,-Ft
46.460.849,-Ft
87.699.321,-Ft
55.820.476,-Ft
1.910.000,-Ft
500.000,-Ft
1.532.052,-Ft
11.000.000,-Ft

3.§ (1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) Rendelkezéseit 2010. szeptember 30-tól kell alkalmazni

Nagy Béla
polgármester

Váriné Lunczer Enikı
jegyzı

Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselı-testületének
13/2010 .(XII.30.)
önkormányzati 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,– 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
232.-ft/m3, a közületi díjat 277.-ft/m3 összegben állapítja meg, mely összeg az Áfa-t nem
tartalmazza.
(2) Az alapdíjat a lakosság részére 300.- ft/hó/óra, a közületek részére 1.500.- ft/hó/óra
összegben állapítja meg, mely összeg az Áfa-t nem tartalmazza.

2.§. (1) A rendelet 2011. január 1.-tıl lép hatályba.
(2) 2010. január 1-tıl a Szabolcsveresmart község területére vonatkozó ivóvízdíj
megállapításáról szóló 14/2009 .(XII.15) rendelete hatályát veszti.

Nagy Béla
Polgármester

Váriné Lunczer Enikı
jegyzı

