Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2011. (III.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről
Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a
köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről
szóló1991. évi XX. Törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. Törvény 91. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva – a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 92/C. § (2) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljáró (könyvvizsgáló) véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1.§ Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban : Képviselőtestület) az önkormányzat költségvetési
a) bevételi főösszegét 421359855 forintban,
b) kiadási főösszegét 460275160 forintban,
c) hiányát 38915305 forintban
állapítja meg.
2.§ A Képviselő-testület a címrendet az 1. melléklet szerint állapítja meg.
3.§ A Képviselő-testületönkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését
a 2. melléklet, kimutatást a 2011. évi bevételekről jogcímenként 3. melléklet, a működési és
felhalmozási cél mérlegszerinti részletezését 4. melléklet, és az intézményi működési bevételek
alcímenkénti bontását 5. melléklet tartalmazza
4.§ Az önkormányzat és a költségvetési szervek működési kiadások előirányzatait a 6. melléklet
tartalmazza, a személyi juttatások részletezését a 7. melléklet tartalmazza, a működési fenntartási
kiadások előirányzatait ezen belül
a) az általános
b) a céltartalékot
a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
5.§. Az Önkormányzat felhalmozási bevételi és kiadásai mérlegét a 9 melléklet szerinti alcímenkénti
bontásban hagyja jóvá, mely felújítást nem tartalmaz.
6.§ A Képviselő-testület az UNIÓS forrásokból finanszírozott beruházások bevételeit, kiadásait a 10.
melléklet szerint hagyja jóvá. A Képviselő-testület közvetett támogatást nem nyújt.
7.§ A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait évenkénti bontásban és
összesítve a 11. melléklet szerint állapítja meg.
8.§ A Képviselő-testület az egyéb - intézményi ellátáshoz nem kötődő - feladatok finanszírozását a 12.
melléklet szerint hagyja jóvá.
9.§ A Képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített
előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13.melléklet szerint állapítja meg.
10.§ A Képviselő-testület a működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat
mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve a 14.
melléklet szerint hagyja jóvá.
11.§ A Képviselő-testület működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2011-2012-2013 évi
alakulást külön bemutató mérleget a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
12.§ A helyi cigány kisebbségi önkormányzat költségvetését a 16. melléklet tartalmazza
13.§ A Képviselő-testület a éves létszám- előirányzatot költségvetési szervenként, elkülönítve a
közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
14.§ (1) A Képviselő-testület a hiány finanszírozásának módját 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat a 2010. évi költségvetési beszámolóban megállapítandó szabad
pénzmaradványát a képviselőtestület felhalmozási célra különíti el a beruházásaihoz
sajáterőként.
15.§ (1) Az önkormányzat egységesen valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek
illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének húsz
százaléka, illetve egységesen valamennyi középfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek,
melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének húsz százaléka.

(2) A köztisztviselők részére biztosított cafetéria juttatás 200000 forint, mely a munkáltatót
terhelő szja-t is tartalmazza. A felhasználás szabályait a cafetéria szabályzatban a fentiek
figyelembe vételével a jegyző határozza meg.
(3) A polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális rendelete
alapján megállapítható pénzbeli szociális segély összege 250000 forint.
(4) Az illetményelőleg igénybevételére biztosítható keret 300000 forint, ami hat hónap alatt
visszafizetésre kerül.
(5) A nyugdíjas köztisztviselők részére ugyanezen rendelet alapján 100000 forint éves keretet
állapít meg.
16.§ (1) Az önkormányzat fenntartásában működő konyhán a községben élők, valamint az
önkormányzat intézményeiben dolgozók részére biztosított étkezés térítési díja 500 forint, mely
összeg az Áfa-t nem tartalmazza..
(2) Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatala és Intézményei alkalmazottai számára az általa
fenntartott konyhán munkanapokon meleg étkeztetést biztosít a juttatás alapjául szolgáló
jogviszony január és február hónapjára havi 12000 forintot meg nem haladó részig.
17.§. (1) Felhatalmazza a polgármestert:
a) pályázatot nyújtson be az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került települések pályázatára,
b) hogy a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokra és egyéb
megjelenő pályázatokra vonatkozóan pályázatot nyújtson be a támogatások igénybevételére.
c) a következő évi költségvetés végleges elfogadásáig a helyi önkormányzat költségvetését
megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások
időarányos teljesítéséről gondoskodjon.
d) önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök
betétként történő elhelyezésére, rövid lejáratú értékpapír vásárlására.
e) az átmeneti likviditási problémák megoldására a számlavezető pénzintézettől éven belüli
10500000 forint összeghatárig hitelt a szükséges mértékben igényeljen.
18.§. E rendelet 2011. március 11-én lép hatályba, rendelkezéseit 2011. január l-től kell alkalmazni, a
19.§, 20.§, 21.§-ban foglaltak kivételével.
19.§. Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről, a természetbeni juttatásokról szóló
11/2010. (XII.01.)önkormányzati rendeletét 2011. március 1. napjától hatályon kívül helyezi.
20.§ E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló
6/2007. (VII. 01) rendeletének 8.§ (2), (3), (4) bekezdései, a 9. §, a 10. §-a hatályát veszti.
2011. évi felülvizsgálatok alkalmával 2011. március 15.-től a folyamatban lévő
felülvizsgálatokra is alkalmazni kell.
21.§ (1) Az önkormányzat 4/2010.(II.20) rendeletével módosított, a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátás és a szociális alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó térítési díjakról szóló 4
/2009.(III.01.) rendeletének 2.§ -át az alábbiakra módosítja:
„ 2.§. A szociális alapszolgáltatások keretében étkezőknek (Sztv. 62.§,), a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) kormányrendelet
alapján az alábbi térítési díjakat állapítja meg azon étkezőnek:
a) akiknek a családjában az egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 250% -át nem haladja
meg: 200.- forint,
b) akiknek a családjában az egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 250% -át meghaladja:
274.- forint,
mely összegek az áfát nem tartalmazzák.”
(2) Az önkormányzat 4/2010 .(II.20) rendeletével módosított, a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátás és a szociális alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó térítési díjakról szóló 4
/2009.(III.01.) rendeletének ezen módosítása 2011. április 1-én lép hatályba

Nagy Béla
polgármester

Váriné Lunczer Enikő
jegyző

Szabolcsveresmart Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2/2011.(IV.25.)
önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (III.01.) rendelet módosításáról
Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV.törvény 18. § (1) bekezdésében, A Magyar Köztársaság Alkotmányáról
szóló 1949. évi XX. Törvény 44/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatköréban
eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (III.01.) rendeletének
(továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: „ 2.§ A Képviselő-testület
az önkormányzat 2010. évi költségvetését
a) 456555754 forint bevétellel
b) 508767953 forint kiadással
c) 52212199 forint forráshiánnyal állapítja meg.”
2. § A R. 1/a számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
3. § A R. 3/b számú melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
4. § E rendelet 4. melléklete tartalmazza a szakfeladatonkénti bevételek és kiadások részletes
változását.
5. § A R. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
6. § E rendelet 2011. április 20-án lép hatályba és 2011. április 21-én hatályát veszti.

Nagy Béla
polgármester

Váriné Lunczer Enikő
jegyző

Szabolcsveresmart Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
3/2011. (V.01.)
önkormányzati r e n d e l e t e
a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról
Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 18.§(1) bekezdésében,
az 5.§ (1) bekezdés d), e) pontja tekintetében a közigazgatási hatósági eljárásról és
szolgáltatásról szóló 2004. évi CXL. törvény 19.§ (2) bekezdésében,
a 18.§ (4) bekezdése tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 26.§ (7)
bekezdésében,
a 23.§ (3) bekezdés a) pontja tekintetében a polgármesteri tisztség ellátásának egyes
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 3.§
(4) bekezdésében,
a 23.§ (3) bekezdés c) pontja tekintetében a helyi önkormányzati képviselők jogállásának
egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény 9.§(2) bekezdésében,
a 23.§ (3) bekezdés d) pontja tekintetében a helyi önkormányzati képviselők jogállásának
egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény 10/A.§(3) bekezdésében,
a 29.§ § tekintetében a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII.
törvény 27.§(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A.§(1) bekezdés e)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Az önkormányzat, a képviselő-testület és szervei elnevezése, bélyegzői, jelképei
1.§ (1) Az önkormányzat hivatalos elnevezése:
Szabolcsveresmart
Község
Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat)
Székhelye: 4496 Szabolcsveresmart, Kossuth út 80.
(2) Az Önkormányzat Képviselő-testületének elnevezése:
Szabolcsveresmart Község
Önkormányzata Képviselő- testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
Székhelye: 4496 Szabolcsveresmart, Kossuth út 80.
(3) A Képviselő-testület Bizottságának elnevezése: Szabolcsveresmart Község
Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága (továbbiakban: Ügyrendi
Bizottság)
Székhelye: 4496 Szabolcsveresmart, Kossuth út 80.
(4) A Képviselő-testület hivatalának elnevezése: Szabolcsveresmart Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal)
Székhelye: 4496 Szabolcsveresmart, Kossuth út 80.
(5) A Képviselő-testület körbélyegzője középen tartalmazza a Magyar Köztársaság
címerét, körben a „Szabolcsveresmart Község Önkormányzata ” feliratot.
(6) A Polgármesteri Hivatal körbélyegzője középen tartalmazza a Magyar Köztársaság
címerét, körben a „Polgármesteri Hivatal Szabolcsveresmart” feliratot.
(7) A Képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. melléklet tartalmazza.
2.§ Az Önkormányzat honlapjának címe: www.szabolcsveresmart.hu.
3.§
(1) Az Önkormányzat jelképei: a címer és a zászló.
(2) Az Önkormányzat címere: Aranyozott, sötétkék, barokk rámába foglalt vágott,
csücskös talpú tárcsapajzs. A pajzs alsó felének színei a víz kékje, a településre
jellemző stilizált harcsa, melynek színe ezüst, kontúrja sötétkék. Felső felében
ezüst mázon balra mutató vágott kar, mely ívelt kardot markol. Hegye a

címerpajzs jobb felső sarka felé mutat. A kardot tartó kar színe kék, a kéz
természetes, azaz testszínű. A kard színe fekete. A takaróhoz illesztett korona alatt,
mely a hajdani birtokosok rangját jelképezi napot jelképező motívum található. A
takaró alsó részén összefoglaló szalag található, melyen a község neve
(Szabolcsveresmart) látható.
(3) Az önkormányzati jelképek használatát az Önkormányzat külön rendeletben
szabályozza.
2. Az önkormányzat feladat- és hatáskörei.§
4.§ (1) A Képviselő-testület a polgármesterre átruházza:
a) 1.000 000 forint értékhatárig szerződések, megállapodások megkötésével,
b) a költségvetési rendeletben meghatározott értékhatárig az éven belüli
munkabérhitel felvételével,
c) a közfoglalkozottak feletti munkáltatói jogkör gyakorlásával,
d) a normatív lakásfenntartási támogatással,
e) a temetési segélykérelmek elbírálásával
f) rendkívüli segélykérelmek elbírálásával
g) szemétszállítási díjkedvezmény elbírálásával
kapcsolatos hatáskörét.
(2) A polgármester:
a) az (1) bekezdés a) pontjában átruházott hatáskörében hozott döntésekről a
döntés meghozatalát követő legközelebbi ülésen,
b) az (1) bekezdés b) – g) pontjában átruházott hatáskörében hozott döntésekről
félévente
beszámol a Képviselő-testületnek.
3. A Képviselő-testület működése
5. § (1) A Képviselő-testület alakuló, rendes, rendkívüli ülést és közmeghallgatást tart.
(2)Az alakuló ülés napirendje:
a) választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, megbízólevelek
átadása,
b) önkormányzati képviselők és polgármester eskütétele,
c) polgármester illetményének és költségátalányának megállapítása,
d) bizottságok megválasztása,
e) alpolgármester megválasztása, eskütétele
f) alpolgármester tiszteletdíjának és költségátalányának megállapítása,
g) a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának módosítása,
h) megbízás adása a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának
felülvizsgálatára,
i) összeférhetetlenségi és vagyonnyilatkozat-tételi szabályok ismertetése.
(3) Az alakuló ülésen a polgármester illetményére a korelnök tesz javaslatot.
(4) Az alpolgármester választását a Képviselő-testület által a képviselők közül
megválasztott elnökből és két tagból álló Ügyrendi Bizottság bonyolítja le.
(5) Az alpolgármester választásával kapcsolatos titkos szavazás szabályai:
a) az Ügyrendi Bizottság feladata a titkos szavazás során a technikai feltételek
biztosítása, a szavazólapok jegyzői felügyelet melletti elkészítése,
b) a szavazás során a teremben elhelyezett szavazófülkét lehet igénybe venni,
c) az urnát úgy kell lezárni, hogy azokból a pecsét feltörése vagy az urna szétszedése
nélkül ne lehessen szavazólapot eltávolítani,
d) a titkos szavazás megkezdése előtt az elnök ismerteti a szavazás főbb szabályait,
e) az urna felbontása után az eseti bizottság a szavazatok összeszámlálja, melyről
jegyzőkönyvet készít, és aláírásukkal hitelesítenek,

f) a titkos szavazás eredményét az elnök ismerteti a Képviselő-testülettel,
g) a szavazólapokat a polgármesteri hivatal páncélszekrényében kell elhelyezni és 30
nap után a szavazólapokat a jegyző megsemmisíti.
(6) A titkos szavazásról készült jegyzőkönyvet az alakuló ülés jegyzőkönyvéhez kell
csatolni.
6.§ (1) A Képviselő-testület évente legalább 6 rendes ülést tart.
(2) A Képviselő-testület üléseinek helye a székhelye, a Képviselő-testület esetenként dönt
arról, hogy ülését a székhelyétől eltérő helyen tartja.
(3) A lakosságot a Képviselő-testület rendes üléséről az ülés időpontját megelőző legalább
3 nappal tájékoztatja a meghívó polgármesteri hivatal hirdetőtábláján való
kifüggesztésével
(4) Sürgős döntést igénylő ügyekben rendkívüli ülés tartható. A rendkívüli ülésről a
lakosságot a meghívó polgármesteri hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztésével
értesíti az ülés napján.
(5) A Képviselő-testület évente egyszer közmeghallgatást tart.
(6) A közmeghallgatást a lakosságnak 5 nappal előtte meg kell hirdetni. A hirdetés módja:
a) a meghívó hirdetőtáblán történő elhelyezése,
b) hangos híradóba történő bemondás.
(7) A közmeghallgatáson elhangzott hozzászólásokat értékelni kell. Az értékelés alapján,
ha szükséges intézkedés megtétele, akkor a Képviselő-testület kijelöli azt a
szervezetet, vagy személyt, aki az előkészítéssel kapcsolatos intézkedéseket előkészíti.
Az előkészítés alapján a Képviselő-testület a szükséges döntést meghozza, és erről az
érdekelteket értesíti.
4. Ülések tervezése, előkészítése
7.§ (1) A Képviselő-testület üléseit a polgármester által kiküldött meghívó szerinti
időpontokban tartja.
(2) Minden ülésre meg kell hívni:
a) a települési képviselőket,
b) a jegyzőt,
c) a napirendi pontok előadóit,
d) a kisebbségi önkormányzat elnökét,
(3) A tevékenységét érintő adott napirendi ponthoz meg kell hívni:
a) az önkormányzati intézmény vezetőjét,
b) az országgyűlési képviselőt,
c) az egyházak képviselőjét,
5. Az előterjesztések
8.§ (1) A Képviselő-testület ülésére az előterjesztés írásban vagy szóban nyújtható be.
(2) Előterjesztésnek minősül a rendeleti- és határozat javaslat, és a beszámoló.
(3) Az előterjesztés két részből áll:
a) az első részben meg kell határozni az előterjesztés tárgyát, ismertetni kell az
előzményeket, a tárgykörre vonatkozó jogszabályokat, a lehetséges döntési
alternatívákat,
b) az előterjesztés második része a határozati javaslatot tartalmazza a
végrehajtásért felelős személy megnevezésével és a határidő megjelölésével.
(4) Előterjesztés benyújtására jogosultak:
a) a polgármester,
b) az alpolgármester,
c) a jegyző,
d) a Képviselő-testület tagja,
e) a Képviselő-testület bizottsága,

f) a Képviselő-testület által felkért személy vagy szerv vezetője.
(5) A Pénzügyi Bizottság véleményével nyújthatók be a pénzügyi tárgyú
előterjesztések.
(6) Kizárólag írásban nyújthatók be:
a) az önkormányzati rendeletalkotással,
b) az összeférhetetlenség kivizsgálásával,
c) a vagyonnyilatkozatok vizsgálatával,
d) a hitelfelvétellel,
e) a polgármester illetményének, költségtérítésének, jutalmának, megállapításával,
f) az intézményalapítással, átszervezéssel, megszüntetéssel,
g) a helyi népszavazás kiírásával
kapcsolatos előterjesztések.
(7) Szóbeli előterjesztés esetén is írásban be kell nyújtani a döntés tervezetét.
6. A Képviselő-testület ülésének összehívása vezetése
9.§
(1) A polgármesteri és alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége vagy tartós
akadályoztatásuk esetén a testület ülését a korelnök hívja össze és vezeti.
(2) Tartós akadályoztatásnak minősül a szabadság kivételével a 30 napot meghaladó
távollét.
(3)A Képviselő-testület ülését az ülés helyének, napjának és kezdési időpontjának, a
napirend tárgyának és előadójának megjelölését tartalmazó meghívóval kell
összehívni.
(4)Az ülésre szóló meghívót a Képviselő- testület ülésének napját megelőzően
legalább 5 nappal kell a megküldeni.
(5)Rendkívüli esetben a Képviselő-testület ülése 24 órával az ülés előtt telefonon is
összehívható.
10.§ (1) A határozatképtelenség miatt elmaradt ülést 8 napon belül össze kell hívni. A
napirendi javaslathoz készült előterjesztéseket nem kell ismételten megküldeni a
képviselők számára.
(2) Az (1) bekezdés szerint összehívott ülés napirendjei közé új napirendek is
felvehetők.
11.§ Az ülés vezető jogkörei:
a) megállapítja az ülés határozatképességét,
b) javaslatot tesz jegyzőkönyv hitelesítők megválasztására,
c) javaslatot tesz az ülés napirendjére,
d) tárgyalásra bocsátja a napirendi pontokat,
e) szünetet rendelhet el,
f) lezárja a vitát,
g) szavazásra bocsátja a döntési javaslatokat és megállapítja a szavazás eredményét,
h) lezárja a napirendi pontok tárgyalását,
i) intézkedéseket hoz az ülés rendjének biztosítására,
j) bezárja az ülést.
12.§ (1) A Képviselő-testület ülése napirendjének tárgyalási sorrendje:
a) polgármesteri beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két
ülés között történt fontosabb intézkedésekről, eseményekről,
b) a rendelet kiadását igénylő napirendi pontok,
c) a határozat meghozatalát igénylő napirendi pontok,
d) egyebek.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott tárgyalási sorrendtől
polgármesteri vagy képviselői javaslatra eltérhet. A javaslattal kapcsolatos döntést
nem kell határozatba foglalni.

(3)
A napirendi pontok tárgyalási sorrendje:
a) az előterjesztő kiegészítése az írásos előterjesztéshez,
b) az előterjesztéssel kapcsolatos bizottság vélemény ismertetése,
c) az előterjesztéssel kapcsolatos kérdések,
d) vita az előterjesztéssel kapcsolatban,
e) döntés a módosító javaslatokról,
f) döntés az eredeti előterjesztésben foglalt javaslatról.
13.§ (1) A hozzászólás a jelentkezés sorrendjében történik.
(2)A polgármester a hozzászólótól megvonja a szót, ha a hozzászólás nem a
napirendhez kapcsolódik.
(3) A hallgatóság számára a hozzászólási jogot a polgármester biztosítja.
14.§ A polgármester a tanácskozás rendjének fenntartása érdekében:
a) figyelmezteti azt a hozzászólót, aki a tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő
megfogalmazást használ,
b) rendreutasítja azt, aki a Képviselő-testülethez méltatlan magatartást tanúsít, ismételt
rendzavarás esetén a terem elhagyására kötelezi.
c) rendreutasítja az ülésen részt vevő hallgatóság tagját, ismételt rendzavarás esetén a
terem elhagyására kötelezi.
7. Döntéshozatali eljárás
15.§ (1) Nyílt szavazásnál a képviselők kézfelemeléssel szavaznak: „igen”, „nem” és
„tartózkodom” szavazattal.
(2) Titkos szavazásra a 6.§ (3)-(5) bekezdése az irányadó.
(3) A polgármester először a módosító indítványokat bocsátja szavazásra. A módosító
indítványok elfogadásához egyszerű szavazati arány szükséges.
(4) A módosító indítványt az előterjesztője a szavazás megkezdése előtt
visszavonhatja.
(5) Minősített többség szükséges a helyi önkormányzatokról szóló törvényben
szabályozott eseteken kívül:
a)
a titkos szavazás,
b) a polgármesterrel szemben fegyelmi eljárás,
c) az önkormányzati vagyon elidegenítésnek
elrendeléséhez.
(6) Amennyiben egy javaslat nem kapja meg az elfogadásához szükséges szavazati
arányt, szünet elrendelése után a polgármester újra szavazásra bocsáthatja a
javaslatot.
(7) Ha a Képviselő-testület a (6) bekezdésben szabályozott eljárásban újból nem hoz
döntést, akkor az eredeti javaslatot a legközelebbi ülésre ismételten napirendre kell
tűzni, ha a döntésre törvényi kötelezettség teljesítése miatt van szükség.
(8) Az a képviselő, aki a döntéshozatalban érintett a szavazás előtt köteles szóban
bejelenteni a Képviselő-testületnek. Az érintett képviselő dönthet úgy, hogy nem
vesz részt a szavazásban, ekkor a határozatképesség szempontjából figyelembe kell
venni.
16.§ (1) A szavazás megkezdése előtt névszerinti szavazásra tehet javaslatot:
a) a polgármester,
b) az alpolgármester,
c) a Képviselő-testület tagja.
(2) A névszerinti szavazás elrendeléséről a Képviselő-testület egyszerű többséggel,
határozattal dönt.
(3) Névszerinti szavazás tartható:
a)
a hitel felvételéről,

b)
önkormányzati vagyon elidegenítéséről,
c)
az önkormányzat által alapított címek és kitüntetések adományozásáról.
(4) A névszerinti szavazásnál a jegyző abc sorrendben felolvassa a Képviselőtestület tagjainak nevét, akik nevük felolvasásakor "igen", "nem", "tartózkodom"
kijelentéssel szavaznak. A szavazás megkezdése előtt a polgármester bejelenti,
hogy elsőként vagy utolsóként kíván szavazni.
(5) A névszerinti szavazásról külön jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a
polgármester és jegyző ír alá, és azt Képviselő-testület üléséről készült
jegyzőkönyvhöz kell csatolni.
17.§ (1) A rendelet alkotását kezdeményezheti:
a) a polgármester,
b) az alpolgármester,
c) a Képviselő-testület tagja,
d) a Képviselő-testület bizottsága,
e) a jegyző,
f) a kisebbségi önkormányzat elnöke,
g) az egyházak és civil szervezetek vezetője.
(2) A rendelet-tervezeteket a jegyző készíti. Az előkészítés során:
a) a közreműködők között elosztja a munkát,
b) gondoskodik a bizottsági és arra jogosult szervek véleményeztetésről és az
észrevételek feldolgozásáról,
c) elkészíti az előzetes hatásvizsgálatot,
d) megszervezi az adminisztrációs munkát,
e) részt vesz a tervezet Képviselő-testület előtti megvitatásában.
(3) A rendeleteket évente naptári év elejétől kezdődően folyamatos sorszámmal kell
ellátni.
(4) Az önkormányzati rendeletet a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő
kifüggesztéssel kell kihirdetni.
(5) A rendeletet az ülést követő napon kell kifüggeszteni nyolc napra, és azon fel kell
tüntetni a kifüggesztés és a levétel napját. A kihirdetés időpontja a kifüggesztés
napja.
(6) A rendeletet kihirdetési záradékkal kell ellátni az alábbiak szerint: „A rendelet a
hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel kihirdetve: Kelt.:………… jegyző aláírás”
(7) A kihirdetett önkormányzati rendeletet közzé kell tenni a polgármesteri hivatal
hirdetőtábláján.
18.§ A jegyző a kihirdetett önkormányzati rendeletekről nyilvántartást vezet, mely
tartalmazza:
a) a rendelet számát, kihirdetésének idejét, címét,
b) a rendelet módosításait,
c) a rendelet hatályon kívül helyezését.
19.§ (1) A Képviselő-testület határozatainak számozását évente újra kezdi. A határozatok
számozása folyamatos. A határozatok számozására pozitív egész arab
számokat kell alkalmazni, az alábbiak szerint
„Szabolcsveresmart Község Képviselőtestületének
…./….(…...)
határozata
………… -ról”
(2) A határozat az (1) bekezdésben foglaltakon túl tartalmazza:
a) a Képviselő-testület döntését,
b) a végrehajtásra szolgáló határidőt,

c) a végrehajtásért felelős személy megnevezését.
(3) E §-ban foglaltakat az önkormányzati hatósági ügyekben hozott határozatokra a
közigazgatási hatósági eljárásról és szolgáltatásról szóló törvény rendelkezéseivel
összhangban kell alkalmazni.
8. A jegyzőkönyv
20.§ (1) A Képviselő-testület üléséről a jegyzőkönyv két példányban készül, melyből egy
példányt a Polgármesteri Hivatal jegyzői irodájában kell elhelyezni, a második
példányt a Kormányhivatalnak kell megküldeni.
(2) A jegyzőkönyv tartalmazza:
a) az ülés helyét, időpontját,
b) a megjelentek nevét,
c) a távolmaradt képviselők nevét,
d) a határozatképesség megállapítását,
e) a megválasztott jegyzőkönyv-hitelesítők nevét,
f) napirendi pontonként az előadók nevét, szóbeli előterjesztéskor, annak rövid
tartalmát, a felszólalók nevét és mondanivalójuk lényegét,
g) a képviselő kérésére véleménye szószerinti rögzítését,
h) az elhangzott bejelentéseket, kérdéseket és az arra adott válaszokat,
i) a polgármester, a jegyző aláírását.
(3) A Képviselő-testület a polgármester javaslatára a jegyzőkönyvek hitelesítésére 2 fő
jegyzőkönyvvezetőt választ a Képviselő-testület tagjaiból. A jegyzőkönyv
hitelesítők megválasztását nem kell határozatba foglalni.
(4) A jegyzőkönyv mellékletét képezik:
a) a jelenléti ív,
b) a meghívó,
c) az írásos előterjesztések,
d) rendelet- és határozat tervezetek 1 példánya,
e) a titkos szavazásról készített jegyzőkönyv,
f) a név szerinti szavazásról készített jegyzőkönyv.
21.§ (1) A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmet a jegyzőnél lehet írásban
kezdeményezni. A jegyző a kérelemről 15 napon belül dönt, és erről a kérelmezőt
írásban értesíti.
(2) A jegyzőkönyv első példánya a polgármesteri hivatalban ügyfélfogadási időben
tekinthető meg. A jegyzőkönyvről másolat kérhető, melynek díját külön szabályzat
tartalmazza.
(3) A zárt ülés jegyzőkönyvéből a közérdekű adatokhoz és a közérdekből nyilvános
adatokhoz való hozzáféréshez az (1), (2) bekezdésben foglaltak az irányadók.
9. A Képviselő-testület bizottságai
22.§ (1) A Képviselő-testület 1 állandó bizottságot hoz létre az Ügyrendi Bizottságot. Az
Ügyrendi Bizottság 3 fő képviselőből áll.
(2) A Képviselő-testület egyes feladatainak ellátására ideiglenes bizottságot is
létrehozhat.
(3) Az Ügyrendi Bizottság feladatai:
a) javaslatot tesz a polgármester illetményének emelésére,
b) kivizsgálja az összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezést,
c) elvégzi a vagyonnyilatkozatok vizsgálatát,
d) véleményezi a pénzügyi tárgyú előterjesztéseket.
(4) Az Ügyrendi Bizottság maga állapítja meg működése részletes szabályait. A
bizottság határozatképességére, a határozathozatal módjára, a zárt ülés tartására és

jegyzőkönyvének elkészítésére a Képviselő-testületre vonatkozó szabályok az
irányadók.
10. A képviselők jogai és kötelezettségei
23.§ (1) A képviselők jogai és kötelezettségei azonosak.
(2) A képviselő előzetesen köteles bejelenti a polgármesternek, ha a Képviselő-testület
vagy annak bizottsága ülésén nem tud részt venni.
(3) A képviselő a Képviselő-testület, annak bizottsága, a polgármester megbízása
alapján részt vesz a testületi ülések előkészítésében, valamint különböző
vizsgálatokban.
(4) A tudomására jutott titkot megőrzi, amely kötelezettsége megbízatásának lejárta után
is fennáll.
11. A polgármester
24.§ (1) A polgármester főállásban látja el tisztségét.
(2) A polgármester minden hét első napján 8 órától -12 óráig tart ügyfélfogadást.
(3) A polgármester feladatai a helyi önkormányzatokról szóló törvényben foglaltakon túl:
a) segíti a képviselők munkáját,
b) fogadja az önkormányzattal kapcsolatban álló partnerek képviselőit, és a velük
való tárgyalás során előzetes megállapodásokat köt,
c) véleményt nyilvánít a település életét érintő kérdésekben,
d) nyilatkozik a sajtónak, a hírközlő szerveknek.
(4) A polgármester szabadságának kiadása tárgyában a polgármester és a Képviselőtestület jóhiszeműen együttműködve, a rendeltetésszerű joggyakorlás elvét figyelembe
véve jár el.
12. Alpolgármester
25 § (1) A Képviselő-testület 1 fő alpolgármestert választ a Képviselő-testület tagjai közül.
(2)Az alpolgármester tisztségét társadalmi megbízatásban látja el.
(3)Az alpolgármester ügyfélfogadása minden hónap első hétfőjén 8 órától - 12 óráig tart.
13. A jegyző
26.§ (1) A jegyző feladatai a helyi önkormányzatokról szóló törvényben foglaltakon túl:
a) a polgármester irányításával előkészíti a Képviselő-testület, a bizottság elé
kerülő előterjesztéseket,
b) ellátja a Képviselő-testület, a bizottság szervezési és ügyviteli tevékenységével
kapcsolatos feladatait,
c) szervezi a jogi felvilágosító munkát,
d) gondoskodik a polgármesteri hivatal dolgozóinak rendszeres továbbképzéséről.
(2) A jegyző ügyfélfogadást tart: szerdán 8 órától - 12 óráig, 13 órától - 16 óráig,
14. A polgármesteri hivatal
27.§ (1) A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítését az 2. melléklet tartalmazza.
(2) A Polgármesteri Hivatal igény szerint köteles adatokat szolgáltatni, jelentéseket
készíteni a polgármesternek, a Képviselő-testületnek, a bizottságnak.
(3)A polgármesteri hivatal hétfőn, kedden 8 órától - 12 óráig, szerdán 8 órától – 12
óráig 13 órától – 16 óráig, csütörtökön 8 órától - 12 óráig tart ügyfélfogadást.
Pénteken nincs ügyfélfogadás
28.§ (1)Az Önkormányzat a Cigány Kisebbségi Önkormányzat működéséhez térítésmentesen
biztosítja:
a) a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermét az ülések és rendezvények tartására,
b) a postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok ellátását.
(2) A jegyző gondoskodik a Polgármesteri Hivatal útján a kisebbségi önkormányzat:
a) testületi üléseinek előkészítéséről,
b) a meghívóinak, előterjesztéseinek elkészítéséről és kiküldéséről,

c) a jegyzőkönyveinek elkészítéséről és Kormányhivatalhoz megküldéséről.
15.Helyi népszavazás, népi kezdeményezés
29. §.(1) A helyi népszavazást a polgármesternél 200 fő választópolgár kezdeményezhet.
(2) A helyi népszavazás kiírását előíró Képviselő-testületi ülésre tanácskozási joggal
meg kell hívni az aláírást gyűjtők képviselőjét.
(3) A helyi népszavazásra a helyi önkormányzatokról szóló törvény és a választási
eljárásról szóló törvény megfelelő szabályait kell alkalmazni.
30.§ (1) A helyi népi kezdeményezést a polgármesternél 100 fő választópolgár
kezdeményezhet.
(2) A népi kezdeményezés tárgyalására a Képviselő-testületi ülésre tanácskozási joggal
meg kell hívni a kezdeményezők képviselőjét.
(3) A népi kezdeményezésre a helyi önkormányzatokról szóló törvény és a választási
eljárásról szóló törvény megfelelő szabályait kell alkalmazni.
16. Az Önkormányzat gazdálkodása, vagyona
31.§ (1) A Képviselőtestület a költségvetését két fordulóban fogadja el.
(2) Az első fordulóban, a koncepcióban:
a) számba kell venni a kormány által rendelkezésre bocsátott költségvetési
irányelveket,
b) át kell tekinteni az önkormányzat kötelező és szabadon vállalt feladatait,
c) fel kell mérni és elemezni a bevételi forrásokat azok bővítésének
lehetőségeit,
d) meg kell határozni a kiadási szükségleteket, azok gazdaságos, célszerű
megoldásait,
e) egyeztetni kell az igényeket a célkitűzésekkel,
f) meg kell határozni a szükségletek kielégítési sorrendjét,
g) vizsgálni kell a várható döntések hatásait.
(3) Második fordulóban az Önkormányzat költségvetési rendelet tervezetét tárgyalja a
Képviselő-testület.
32.§ Az önkormányzat vagyonát és vagyongazdálkodás szabályait az Önkormányzat külön
rendeletben szabályozza.
17. Záró rendelkezések
33.§ (1) Ez a rendelet 2011.április 1-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 5/2007.(IV.15.), 10/2007.(X.01.) rendelete, 8/2010.(VI.15.)
és 10/2010. (X.30.) önkormányzati rendelete.

Nagy Béla
polgármester

Váriné Lunczer Enikő
jegyző

Szabolcsveresmart Község Önkormányzata

Képviselő-testületének
4/2011.(IV.25.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról
Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
82. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint
egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva –
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/C. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró
könyvvizsgáló és
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92.§ (13) bekezdés a) pontjában meghatározott Ügyrendi
Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1.§ Szabolcsveresmart Községi Önkormányzata Képviselőtestülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a 2010. évi
zárszámadást:
a) 424751000 forint bevétellel,
b) 430483000 forint kiadással,
c) 1586000 forint pénzmaradvánnyal
hagyja jóvá.
2.§ A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési és
felhalmozási bevételeit az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési kiadásait a 2.
melléklet szerint hagyja jóvá.
4.§ A Képviselő-testület önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési kiadásain belül
a személyi juttatásokat részletezve a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
5.§ A Képviselő-testület a személyi juttatásokat jogcímenként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
6.§ A Képviselő-testület a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat - felhalmozási célonként mérlegszerűen az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
7.§ A Képviselő-testület a sajátos bevételinek részletezését - tájékoztató jelleggel - a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
8.§ A Képviselő-testület a működési célú kiadásain belül a dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatát és teljesítését tájékoztató jelleggel - a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
9.§ A Képviselő-testület a működési bevételinek előirányzatát és teljesítését - tájékoztató jelleggel - a 8. melléklet
szerint hagyja jóvá.
10.§ A Képviselő-testület az önkormányzat adósságállományának kimutatását a rendelet 9. melléklete szerint hagyja
jóvá.
11.§ A Képviselő-testület a polgármesteri hivatal kiadásait - ezen belül a kiemelt kiadásokat - 10. melléklet szerint
hagyja jóvá.
12.§ Az önkormányzati vagyon kimutatását a 11.,12.,és 13.. melléklet tartalmazza.
13.§ A Képviselő-testület az önkormányzat mérlegét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
14.§ A Képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközének változását a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
15.§ A Képviselő-testület a működési , felhalmozási kiadási előirányzatokat költségvetési szervenként a 16. melléklet
szerint hagyja jóvá elkülönítetten a kisebbségi önkormányzat kiadásaitól.
16.§ A címrendet az 17. melléklet tartalmazza.
17.§ A Képviselő-testület az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházási kiadásokat célonként a 18. melléklet
szerint hagyja jóvá.
18.§ A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit célok szerint, évenkénti
bontásban és összesítve a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
19.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi helyesbített pénzmaradványát 15860000 forintban hagyja
jóvá.
(2) Az (1) bekezdésben jóváhagyott maradvány kötelezettséggel terhelt, melyet felhalmozási célok fedezetére
hagy jóvá.
(3) Az önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem folytat, így eredmény kimutatása nemleges.
20.§ A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatottak
létszámát – elkülönítve a közfoglalkoztatottak létszámát - a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
21.§ A cigány kisebbségi önkormányzat zárszámadását a 21. melléklet tartalmazza.
22.§ A Képviselő-testület könyvvizsgálói jelentést, egyszerűsített mérleget a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.
23.§ A Képviselő-testület az önkormányzat nem nyújtott közvetett támogatásokat.
24.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Nagy Béla
Váriné Lunczer Enikő
polgármester
jegyző

Szabolcsveresmart Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
5/2011. (VI.03.)
önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (III.15.) rendelet
módosításáról
Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 18.§(1) bekezdésében,
a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A.§(1) bekezdés e)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.(III.15.) rendeletének
(továbbiakban: R.) 1.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1.§ Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat
költségvetését
a) 448826415 forint bevétellel,
b) 486689052 forint kiadással,
c) 37862637 forint forráshiánnyal állapítja meg.”
2.§ Az R. 2. melléklete helyébe az e rendelet 1. melléklete lép.
3.§ Az R. 3 melléklete helyébe az e rendelet 2. melléklete lép.
4.§ Az R. 4 melléklete helyébe az e rendelet 3. melléklete lép.
5.§ Az R. 6. melléklete helyébe az e rendelet 4. melléklete lép.
6.§ Az R. 7. melléklete helyébe az e rendelet 5. melléklete lép.
7.§ Az R. 8. melléklete helyébe az e rendelet 6. melléklete lép.
8.§ Az R. 14. melléklete helyébe az e rendelet 7. melléklete lép.
9.§ Az R. 15. melléklete helyébe az e rendelet 8. melléklete lép.
10.§ Az R. 18. melléklete helyébe az e rendelet 9. melléklete lép.
11.§ E rendelet 2011. június 03-án lép hatályba és 2011. június 04-én hatályát veszti.
Nagy Béla
polgármester

Váriné Lunczer Enikő
jegyző

Szabolcsveresmart Község Önkormányzata
Képviselőtestületének
6/2011. (IX.11.)
önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (III.15.) rendelet módosításáról
Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 18.§(1) bekezdésében, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról
szóló 1949. évi XX. törvény 44/A.§(1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1.§ Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.(III.15.) rendeletének
(továbbiakban: R.) 1.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1.§ Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat
költségvetését
468887766 forint bevétellel,
505192183 forint kiadással,
36304417 forint forráshiánnyal állapítja meg.”
2.§ Az R. 2. melléklete helyébe az e rendelet 1. melléklete lép.
3.§ Az R. 3 melléklete helyébe az e rendelet 2. melléklete lép.
4.§ Az R. 4 melléklete helyébe az e rendelet 3. melléklete lép.
5.§ Az R. 6. melléklete helyébe az e rendelet 4. melléklete lép.
6.§ Az R. 7. melléklete helyébe az e rendelet 5. melléklete lép.
7.§ Az R. 8. melléklete helyébe az e rendelet 6. melléklete lép.
8.§ Az R. 14. melléklete helyébe az e rendelet 7. melléklete lép.
9.§ Az R. 15. melléklete helyébe az e rendelet 8. melléklete lép.
10.§ Az R. 18. melléklete helyébe az e rendelet 9. melléklete lép.
11.§ E rendelet 2011. június 30-án lép hatályba és 2011. július 01-én hatályát veszti.

Nagy Béla
Polgármester

Váriné Lunczer Enikő
jegyző

Szabolcsveresmart Község Önkormányzat
Képviselőtestületének
7/2011. (IX.09.)
önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (III.15.) rendelet módosításáról
Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 18.§(1) bekezdésében,
a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A.§(1) bekezdés e)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.(III.15.) rendeletének (továbbiakban: R.) 16.§ (1)
bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„16.§ (1) Az önkormányzat fenntartásában működő konyhán a községben élők részére

biztosított étkezés térítési díja 500 forint, mely összeg az Áfa-t nem tartalmazza, valamint az
önkormányzat közalkalmazottai és köztisztviselői részére biztosított étkezés térítési díja 320
forint, mely összeg az Áfa-t nem tartalmazza..”
2.§ E rendelet 2011. szeptember 12-én lép hatályba és 2011. szeptember 13-án hatályát veszti.

Nagy Béla
Polgármester

Váriné Lunczer Enikő
jegyző

Szabolcsveresmart Község Önkormányzat Képviselőtestületének
8/2011.(XII.15.)
önkormányzati rendelete
a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről,
a település tisztaságáról
Szabolcsveresmart község képviselő-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 védelméről, a közterületek és ingatlanok
rendjéről szóló 9/2005.(V.02.) rendeletét az alábbiakban módosítja:
1.§ A rendelet 13. § (1) bekezdése az alábbiakban módosul:
”13. § (1) Az önkormányzat közigazgatási területén a települési szilárd hulladék
összegyûjtése, elszállítása és ártalmatlanítására az önkormányzat által szervezett – Észak
Alföldi Környezetgazdálkodási Kft (4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7. (Cégjegyzékszám:
15-09-071361, adószáma: 13919867-2-15) által végzett – köztisztasági közszolgáltatás útján
történik 2032 december 31-ig. Az összegyûjtött szilárd hulladék elhelyezése a Kisvárdai
Regionális Lerakóban történhet.”
2.§ (1) A rendelet 15.§ (2) bekezdése az alábbiakban módosul:
”15. § (2) A szolgáltatási díj mértéke 2012 január 1- 2012 december 31. között 240.-ft/
ürítés, mely összeg az ÁFA-t nem tartalmazza. .”
(2) Az egységnyi közszolgáltatási díjtétel megállapítását ezen rendelet 1. melléklete
tartalmazza.
3.§ (1) A rendelet 2012.január 1-én lép hatályba és 2012. január 2-án hatályát veszti.
(2) Ezen rendelet hatályba lépésekor a 15/2009.(XII.20.) rendelet 1. számú
mellékletével módosított, a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok
rendjéről szóló 9/2005.(V.02.) rendeletének 2. számú melléklete helyébe ezen rendelet
1. melléklete lép.
Nagy Béla
polgármester

Váriné Lunczer Enikő
jegyző
7/2011. (XII.15.) rendelet 1. melléklete:

Az egységnyi közszolgáltatási díjtétel a 120 l-es gyűjtőedények szerint 2012. január 01-től 2012. december
31.-ig terjedő időszakra :
A természetes és jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet közszolgáltatási
díjtétele magában foglalja a begyűjtés, a szállítás, és az ártalmatlanítás díját ÁFA nélkül:
A községben rendszeresített gyűjtőedények szerint 4 liter/fő/nap hulladékmennyiség figyelembe vételével:
110 literes-120 literes gyűjtőedény
1.100 literes edényzet
többlethulladékhoz egyenzsák

240 Ft/űrítés + Áfa( heti egy alkalom)
2.203.-Ft+Áfa/ürítés
375.-ft+Áfa/db

Szabolcsveresmart Község Önkormányzat Képviselőtestületének
9/2011.(XII.01.)
önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (III.15.) rendelet módosításáról
Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 18.§(1) bekezdésében,
a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A.§(1) bekezdés e)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.(III.15.) rendeletének
(továbbiakban: R.) 1.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1.§ Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat
költségvetését
489901405 forint bevétellel,
526612222 forint kiadással,
36710817 forint forráshiánnyal állapítja meg.”
2.§ Az R. 2. melléklete helyébe az e rendelet 1. melléklete lép.
3.§ Az R. 3 melléklete helyébe az e rendelet 2. melléklete lép.
4.§ Az R. 4 melléklete helyébe az e rendelet 3. melléklete lép.
5.§ Az R. 6. melléklete helyébe az e rendelet 4. melléklete lép.
6.§ Az R. 7. melléklete helyébe az e rendelet 5. melléklete lép.
7.§ Az R. 8. melléklete helyébe az e rendelet 6. melléklete lép.
8.§ Az R. 14. melléklete helyébe az e rendelet 7. melléklete lép.
9.§ Az R. 15. melléklete helyébe az e rendelet 8. melléklete lép.
10.§ Az R. 16. melléklete helyébe az e rendelet 9. melléklete lép.
11.§ Az R. 18. melléklete helyébe az e rendelet 10. melléklete lép.
12.§ E rendelet 2011. szeptember 30-án lép hatályba és 2011. október 01-én hatályát veszti.

Nagy Béla
polgármester

Váriné Lunczer Enikő
jegyző

Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2011 .(XII.31.)
önkormányzati rendelete
a Szabolcsveresmart község területére vonatkozó ivóvízdíj megállapítására
Szabolcsveresmart Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az árak megállapításáról
szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott
egészséges ivóvíz ellátás biztosítása feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§. (1) Szabolcsveresmart község területére vonatkozóan az ivóvízdíjat a lakosság részére
240.-ft/m3, a közületi díjat 286.-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 2012. január 1.-től lép hatályba.
(2) 2012. január 1-től a Szabolcsveresmart község területére vonatkozó ivóvízdíj
megállapításáról szóló 13/2010 .(XII.31.) rendelete hatályát veszti.
Nagy Béla
polgármester

Váriné Lunczer Enikő
jegyző

