Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2013. (I.13.)
önkormányzati rendelete
a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól
Szabolcsveresmart Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2)
bekezdése alapján, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §ában kapott felhatalmazás alapján 26. §-ában, 32. § (3) bekezdése alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdése 8. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatásról szóló 59/2012.(XI.28.) BM rendeletének végrehajtására a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként 1 m3 tűzifát biztosít
annak a személynek, aki
a) lakásfenntartási támogatásra jogosult, vagy
b) aktív korúak ellátására jogosult, vagy
c) időskorúak járadékára jogosult, vagy
d) 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas, feltéve, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200%-át,
egyedül élő esetén a 250%-át és vagyona nincs, valamint a lakásának fűtését fatüzelésre
alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja.
(2) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több
kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.
2. § (1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 1. § -ban meghatározott feltétel
teljesülésétől – az a személy, család azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem
fűthető.
(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás
nem kérhető.
3. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. függeléke szerinti kérelemre indul.
(2) A kérelmeket 2013. január 21. napjáig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalban.
(3) A kérelmek elbírálása a benyújtás sorrendjében a rendelkezésre álló központi
költségvetésből biztosított forrás, - kiegészítve az önkormányzat által vállalt önerő összegévelerejéig, a Képviselőtestület hatáskörébe tartozik, aki a támogatásról következő rendes ülésén, de
legkésőbb 2013. február 5. napjáig dönt. A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket
– függetlenül attól, hogy azok a 1. § meghatározott feltételeknek megfelelnek-e és a 3. § (2)
bekezdésében meghatározott határidőre érkeztek-e – el kell utasítani.
(4) A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és a családja a kérelem benyújtását megelőző havi
jövedeleméről szóló jövedelemigazolást, nyugdíjas esetén az utolsó havi nyugdíjszelvényt vagy
az utolsó havi számlakivonatot, egyéb jövedelmekről a jövedelem igazolására alkalmas
dokumentumot.
(5) Ha a kérelmezőnek vagy családtagjának nincs jövedelme, akkor a kérelem benyújtásakor
nyilatkozni kell erről.
(6) A döntést követő 5 munkanapon belül a polgármester gondoskodik a tűzifa kiszállításáról.
(7) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. függelékét képező átvételi elismervény aláírásával
igazolja.
4 § (1) Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2013. december 31. napján hatályát
veszti.
Nagy Béla
Váriné Lunczer Enikő
Polgármester
jegyző
Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetve: 2013. január 13.
Váriné Lunczer Enikő
jegyző

Szabolcsveresmart Község Önkormányzat Képviselőtestületének
2/2013.(II.24.)
Önkormányzati rendelete
a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről,
a település tisztaságáról szóló 9/2005. (V.02.) rendelet módosításáról
Szabolcsveresmart község képviselő-testülete tekintettel a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 47. § (4) bekezdésében foglaltakra, a helyi környezet védelméről, a
közterületek és ingatlanok rendjéről szóló többször módosított 9/2005.(V.02.) rendeletét
(továbbiakban: Ör)az alábbiakban módosítja:
1.§ Az Ör 15.§ (2) bekezdését , valamint a rendelet 1. mellékletét hatályon kívül helyezi.
2.§ A rendelet 2013. február 25-én lép hatályba, 2013.02.26-án hatályát veszti,
rendelkezéseit 2013. január 1-től kell alklmazni.

Nagy Béla
Polgármester

Váriné Lunczer Enikő
jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetve: 2013. január 13.
Váriné Lunczer Enikő
jegyző

Szabolcsveresmart Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
3/2013. (II.28.)
önkormányzati r e n d e l e t e
a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2011. (V.01.)
önkormányzati rendeletének módosításáról
Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53.§ (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32 cikk. (1) a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ (1) Az önkormányzat a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló
3/2011. (V.01.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 1 § (4)
bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1.§ (4) A Képviselő-testület hivatalának elnevezése: Szabolcsveresmarti Közös
Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Önkormányzati Hivatal)”
Székhelye: 4496 Szabolcsveresmart, Kossuth út 80.
(2) Az önkormányzat a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló
3/2011. (V.01.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 1 § (6)
bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1.§ (6) Az Önkormányzati Hivatal körbélyegzője középen tartalmazza a Magyar
Köztársaság címerét, körben a „Szabolcsveresmarti Közös Önkormányzati Hivatal”
feliratot.”
2.§ (1) A Rendelet) 27 § helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„14. Az önkormányzati hivatal
„27.§ (1) Az önkormányzati hivatal igény szerint köteles adatokat szolgáltatni,
jelentéseket készíteni a polgármesternek, a Képviselő-testületnek, a bizottságnak.
(2)
Az önkormányzati 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”
(2) Ahol a Rendelet a polgármesteri hivatalt említ, ott önkormányzati hivatalt kell érteni.
3.§ (1) Ez a rendelet 2013. március 1-én lép hatályba.
(2) Ez a rendelet 2013. március 2-án hatályát veszti.

Nagy Béla
Polgármester

Váriné Lunczer Enikő
jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetve: 2013. február 28.
Váriné Lunczer Enikő
Jegyző

Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2013. (III.13.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a
köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat - és hatásköreiről
szóló 1991. évi XX. Törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. Törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,- az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján-, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. Törvény 143. §. (4) bekezdés b) pontjában, valamint az Ügyrendi Bizottság
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1.§ (1) Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az önkormányzat
a) költségvetési bevételét 251170851 forintban,
b) költségvetési kiadását 255519851 forintban,
c) költségvetési egyenlegét 4349000 forintban
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés c) pontjában megállapított költségvetési hiányt 4349000 forint előző évi
működési maradványból finanszírozza.
2.§ A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok
szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételeit az 1. melléklet
szerinti részletezettségben állapítja meg.
3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok
szerint az 2. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
4.§ A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló
projekt bevételeit a 3. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
5.§ A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerint a 4. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
6.§ A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett
létszámát, külön bemutatva a közfoglalkoztatottak létszámát kötelező feladatok, önként vállalt
feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 5. melléklet szerint
hagyja jóvá.
7.§ A Képviselő-testület fejlesztési céljait, ezek bevételeit és kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.
8.§ A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló
programok, projektek bevételeit és kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
9.§ A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait évenkénti bontásban és
összesítve a 8. melléklet szerint állapítja meg.
10.§ Az általános és céltartalékkal való rendelkezés joga a Képviselő-testület hatásköre. Az általános
és a céltartalék összegéről a 2. mellékletben foglaltak szerint rendelkezik.
11.§ Az önkormányzat közvetlen támogatást és közvetett támogatást a kötelező mértéken felül nem
nyújt.
12.§ (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
illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének húsz
százaléka.
(2) A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális rendelete
alapján megállapítható pénzbeli szociális segély összege 150000 forint.
(3) Az illetményelőleg igénybevételére biztosítható keret 300000 forint, a megállapított
illetményelőleget hat hónap alatt vissza kell fizetni.
(4) A nyugdíjas köztisztviselők részére polgármesteri hivatalban foglalkoztatott

köztisztviselőket megillető szociális rendelete alapján 100000 forint éves keretet állapít meg.
13.§ (1) Az önkormányzat költségvetési szervénél működő konyhán az értékesítésre kerülő étkezés
térítési díja 475 forint, mely összeg az Áfa-t nem tartalmazza.
(2) Az önkormányzatnál köztisztviselői és közalkalmazotti jogviszonyban állók részére az
étkezés térítési díja 315 forint, mely összeg az Áfa-t nem tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat tulajdonában álló ételszállításra alkalmas gépjárművel történő ebéd
kiszállítás díját 9 forint/ ebéd összegben állapítja meg, mely összeg az Áfa-t nem tartalmazza
14.§ (1) Felhatalmazza a polgármestert:
a) hogy a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokra és egyéb
megjelenő pályázatokra vonatkozóan pályázatot nyújtson be a támogatások igénybevételére.
b) 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.
c) önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök
betétként történő elhelyezésére, rövid lejáratú értékpapír vásárlására.
d) pályázatot nyújtson be a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló
kiegészítő támogatás pályázatára.
(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletek a Képviselő-testület hatásköre.
(3) A Képviselő-testület a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető
ügylet megkötését nem tervezi.
15.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatait
a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok
szerinti bontásban a 9. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatait
a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok
szerinti bontásban a 10. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit
előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatait a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok,
valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet szerinti
részletezettségben állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait
előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatait a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok,
valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 12. melléklet szerinti
részletezettségben állapítja meg.
16.§ A Képviselő-testület az önkormányzata 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 13.
mellékletben állapítja meg.
17.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetéséi mérlegét közgazdasági tagolásban
a 14. mellékletben állapítja meg.
18.§ (1) Ez a rendelet 2013. március 15-én lép hatályba, rendelkezéseit 2013. január l-től kell
alkalmazni.

Nagy Béla
polgármester

Váriné Lunczer Enikő
jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetve: 2013. március 13.
Váriné Lunczer Enikő s.k
jegyző

Szabolcsveresmart Község Önkormányzat Képviselőtestületének
5/2013. (III.13.)
önkormányzati rendelete
egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjáról
Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testülete, az anyakönyvekről, a
házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. §
(4) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében, Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében megfogalmazott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1.§ (1) Önkormányzat által a házasságkötésre kijelölt hivatali helyiség a Faluház, valamint az
önkormányzati hivatal polgármesteri tárgyalója, a hivatali munkaidőt az önkormányzati
hivatal szervezeti és működési szabályzata határozza meg.
(2) Hivatali helyiségen vagy hivatali munkaidőn kívül anyakönyvi eseményt,
munkaszüneti napok kivételével az alábbiak szerint lehet lebonyolítani:
a) hétfőn, kedden, szerda, csütörtökön 13.00 és 17.00 óra,
c) pénteken 12.00 és 16.00 óra
d) szombaton 9.00 és 18.00 óra között.
(2) A hivatali helyiségen vagy hivatali munkaidőn kívül, valamint az (1) bekezdésben
meghatározott időpontoktól eltérően történő anyakönyvi esemény engedélyezésére
irányuló kérelmet, az anyakönyvi esemény bejelentésével egyidejűleg írásban kell
benyújtani a rendelet 1-2. függeléke szerinti nyomtatványon.
(3) Nem engedélyezhető hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény
lebonyolítása különleges körülmények között (föld alatt, víz alatt, levegőben, nyomás
alatt, mozgó járműben, a résztvevők testi épségét veszélyeztető egyéb körülmények
között), illetve vallás gyakorlására szolgáló épületben.
2.§ (1) Az önkormányzat hivatali munkaidőben, valamint az ’.§ (1) bekezdésében
meghatározott időpontokban térítésmentesen biztosítja az anyakönyvi esemény
lebonyolítására alkalmas hivatali helyiséget.
(2) A hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény, hivatali helyiségben történő
lebonyolításáért nem állapít meg szolgáltatási díjat.
(3) A hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításának szolgáltatási
díja 30.000,-Ft+ÁFA/esemény.
(4) A házasulni kívánók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota
esetében, az egészségügyi és szociális intézményben, vagy az érintettek valamelyikének
lakásán lebonyolított anyakönyvi esemény térítésmentes.
3.§ (1) A díjfizetési kötelezettség az önkormányzat házi pénztárába történő készpénz
befizetéssel, vagy az önkormányzati hivatal fizetési számlájára történő átutalási
megbízással teljesíthető.
(2) A díjnak készpénzben történő befizetését, illetve átutalási megbízással való teljesítését
az erről szóló bizonylat másolati példányával kell az eljáró anyakönyvvezető felé
igazolni. A díjmegfizetését legkésőbb az anyakönyvi esemény időpontját megelőző egy
héttel kell teljesíteni.
(3) Kétség esetén a díjfizetést igazoló bizonylat eredeti példányának bemutatására
kötelezhető az ügyfél.
(4) A befizetett díjat vissza kell utalni a díjat megfizető részére, ha
a) az anyakönyvi esemény lebonyolítása az önkormányzat hibájából meghiúsul,

b) A házasulni kívánók valamelyike szándékától eláll és ezen irányú jognyilatkozatát, az
anyakönyvi esemény tervezett dátuma előtt legalább 5 nappal a jegyzőnek benyújtja.
(5) A díj meg nem fizetése esetén az anyakönyvi eseményt, hivatali munkaidőn kívül vagy
hivatali helyiségen kívül megtartani nem lehet.
4.§ (1) A hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában
közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló
törvényben meghatározott szabadidő vagy eseményenkénti, bruttó 10.000,-Ft díjazás illeti
meg.
(2) A hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában
közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló
törvényben meghatározott szabadidő vagy eseményenkénti, bruttó 15.000 Ft díjazás illeti
meg
5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést
követően indult eljárások során kell alkalmazni.

Nagy Béla
polgármester

Váriné Lunczer Enikő
jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetve: 2013. március 13.
Váriné Lunczer Enikő
jegyző

Szabolcsveresmart Község Önkormányzat Képviselőtestületének
6/2013.(V.08.)
önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II.13.) 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 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.13.) rendeletének
(továbbiakban: R.) 1.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1.§ Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat
költségvetését
915747300forint bevétellel,
937290224 forint kiadással,
21542924 forint forráshiánnyal állapítja meg.”
2.§ Az R. 1. melléklete helyébe az e rendelet 1. melléklete lép.
3.§ Az R. 2 melléklete helyébe az e rendelet 2. melléklete lép.
4.§ Az R. 3 melléklete helyébe az e rendelet 3. melléklete lép.
5.§ Az R. 4. melléklete helyébe az e rendelet 4. melléklete lép.
6.§ E rendelet 2012. december 31-én lép hatályba és 2013. január 01-én hatályát veszti.
Nagy Béla
Polgármester

Váriné Lunczer Enikő
jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetve: 2013. május 8.
Váriné Lunczer Enikő
Jegyző

Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselőtestületének
7/2013.(V.08.)) önkormányzati
rendelete
az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról
Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. Törvény 91. § (1) bekezdésében 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 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 92/A. (4)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró könyvvizsgáló és
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §. (4)
bekezdés c) pontja alapján és az 57.§ (1) bekezdésben meghatározott Ügyrendi Bizottság
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1.§ Szabolcsveresmart Községi Önkormányzata Képviselőtestülete (továbbiakban:
Képviselő-testület) a 2012. évi zárszámadást:
a) 766343000 forint bevétellel,
b) 773184000 forint kiadással,
c) 25995000 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 felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat - felhalmozási
célonként - mérlegszerűen a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
6.§ A Képviselő-testület a sajátos bevételinek részletezését - tájékoztató jelleggel - az 5.
melléklet szerint hagyja jóvá.
7.§ A Képviselő-testület a működési célú kiadásain belül a dologi és egyéb folyó kiadások
előirányzatát és teljesítését - tájékoztató jelleggel - a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
8.§ A Képviselő-testület a működési bevételinek előirányzatát és teljesítését - tájékoztató
jelleggel – a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
9.§ A Képviselő-testület az önkormányzat adósságállományának kimutatását a rendelet 8.
melléklete szerint hagyja jóvá. Az önkormányzatnak hosszú lejáratú kötelezettsége nincs.
10.§ A Képviselő-testület a polgármesteri hivatal kiadásait - ezen belül a kiemelt kiadásokat 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
11.§ Az önkormányzati vagyon kimutatását a 10., 11., és 12. melléklet tartalmazza.
12.§ A Képviselő-testület az önkormányzat mérlegét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
13.§ A Képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközének változását a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

14.§ A Képviselő-testület a működési, felhalmozási kiadási előirányzatokat költségvetési
szervenként a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
15.§ A Képviselő-testület az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházási kiadásokat
célonként a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
16.§ A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit
célok szerint, évenkénti bontásban és összesítve a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

17.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi helyesbített pénzmaradványát
25995000 forintban hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdésben jóváhagyott maradvány kötelezettséggel terhelt, melyet működési
és felhalmozási célok fedezetére hagy jóvá.
(3) Az önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem folytat, így eredmény kimutatása
nemleges.
18.§ A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési
szerveknél foglalkoztatottak létszámát – elkülönítve a közfoglalkoztatottak létszámát - a
18. melléklet szerint hagyja jóvá.
19.§ A Képviselő-testület könyvvizsgálói jelentést, egyszerűsített mérleget a 19. melléklet
szerint hagyja jóvá.
20.§ A Képviselő-testület, illetve az önkormányzat nem nyújtott közvetett támogatásokat.
21.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Nagy Béla
Polgármester

Váriné Lunczer Enikő
jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetve: 2013. május 8.
Váriné Lunczer Enikő
Jegyző

Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testültének
8/2013.(IX.21.)
önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III. 13.) önkormányzati
rendeletének módosításáról
Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és
szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. § (1) bekezdésében, Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 143. §. (4) bekezdés b)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az Ügyrendi Bizottság véleményének
kikérésével a következőket rendeli el:
1.§ Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III. 13.) rendeletének (a
továbbiakban: R.) 1.§ helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:
Képviselő-testület) az önkormányzat
a) költségvetési bevételét 345959957 forintban,
b) költségvetési kiadását 350308957 forintban,
c) költségvetési egyenlegét 4349000 forintban
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés c) pontjában megállapított költségvetési hiányt 4349000 forint előző
évi működési maradványból finanszírozza.
(3) Működési költségvetését 254942506 forintban, a felhalmozási költségvetését
95366451 forintban állapítja meg.”
2.§ Az R. 1. melléklete helyébe az e rendelet 1. melléklete lép.
3.§ Az R. 2 melléklete helyébe az e rendelet 2. melléklete lép.
4.§ Az R. 3 melléklete helyébe az e rendelet 3. melléklete lép.
5.§ Az R. 4. melléklete helyébe az e rendelet 4. melléklete lép.
6.§ Az R. 5. melléklete helyébe az e rendelet 5. melléklete lép.
7.§ A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Nagy Béla
Polgármester

Váriné Lunczer Enikő
jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetve: 2013. szeptember 21.
Váriné Lunczer Enikő
Jegyző

Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testültének
9/2013.(IX.18.)
önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról
Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselőtestülete a környezetterhelési díjról
szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében, valamint 26. § (4) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el.
1. § E rendelet hatálya Szabolcsveresmart Község Önkormányzata közigazgatási területén
arra a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezést alkalmazóra
terjed ki, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá (továbbiakban:
kibocsátó).
2. § (1) A közszolgáltató a talajterhelési díj megállapításához és ellenőrzéséhez szükséges
adatokat a Szabolcsveresmart Község Önkormányzatának (továbbiakban: önkormányzat) a
(2) és (3) bekezdés szerint küldi meg.
(2) A tárgyévet követő év február 28-ig a kibocsátók azonosításához szükséges adatokat,
valamint a talajterhelési díj alapjának megállapításához szükséges adatokat.
(3) A negyedévet követő hó 10-ig a közcsatornára való rácsatlakozók köréről, valamint a
kibocsátók körében történt változásról.
3. § (1) A kibocsátó kérelmére, a talajterhelési díj megfizetése alól, a (2) bekezdése szerinti
díjmentesség állapítható meg.
(2) Díjmentesség állapítható meg annak a kibocsátónak, akinek az ingatlanán legfeljebb két
kifolyós vízvételi lehetősége van.
4.§ (1) A kibocsátó a díjmentesség állapítását a bevallással egyidejűleg benyújtott kérelmével
kérvényezheti, melyben hitelt érdemlően igazolnia kell jogosultságát.
(2) A talajterhelési díjat az önkormányzat 11744034-15403911-10030008 számú számlája
javára kell megfizetni.
(3) A közszolgáltató által biztosított adatok alapján az önkormányzat adóhatósága a
bevallásban foglaltakat ellenőrizheti.
5. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Rendelkezéseit 2013 évre vonatkozóan kell alkalmazni, az első bevallási időszak kezdete
2013. április 1.

Nagy Béla
Polgármester

Váriné Lunczer Enikő
jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetve: 2013. szeptember 18.
Váriné Lunczer Enikő
Jegyző

Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselőtestületének
10/2013. (IX. 20.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat tulajdonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló
11/2012.(VII.01.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselőtestülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109.§ (4) bekezdésében, 143.§ (4)
bekezdés i) pontjában, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5.§ (2), (4)
bekezdésében, 11.§ (16) bekezdésében, 13.§ (1) bekezdésében valamint 18.§ (1)
bekezdésében kapott felhatalmazással élve, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében,
valamint 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 következőket rendeli el:
1.§ (1) Az önkormányzat tulajdonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló
11/2012.(VII.01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3.§ (1) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselőtestület rendeletében dönt vagyonkezelői jog létesítéséről, mely rendeletében
dönt – figyelemmel az érintett ingatlan értékére, állagára, a közfeladat jellegére, a
vagyonkezelésbe vett vagyon használatából, működtetéséből származó bevételekre – a
vagyonkezelői jog ellenértékéről.”
(2) A R. 3.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (4) A vagyonkezelői jog ingyenes átengedéséről a Képviselőtestület rendeletében dönt,
melyben meg kell jelölni az ingyenes átengedést megalapozó körülményeket.”
(3) A R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.”
2.§ (1) A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát
veszti.
(2) Hatályát veszti a R. 1.§ (1) bekezdése és a 2.§ (1) bekezdése.

Nagy Béla
Polgármester

Váriné Lunczer Enikő
jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetve: 2013. szeptember 20.
Váriné Lunczer Enikő
jegyző

Szabolcsveresmart Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
11/2013. (X.20.)
Önkormányzati rendelete
Szabolcsveresmart község területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok
körzethatárairól

Szabolcsveresmart Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyről szóló 1997. évi CLV. törvény 152. §
(2) bekezdése, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. § (2) bekezdése, a
területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet 5. §-a alapján a
következőket rendeli el:
1.§ Szabolcsveresmart község területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok
körzethatárait e rendelet 1. melléklete szerint állapítja meg.
2.§Ez a rendelet 2013.november 1-jén lép hatályba.
Nagy Béla
polgármester

Váriné Lunczer Enikő
Jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetve: 2013. október 21.

Váriné Lunczer Enikő
jegyző

1. melléklet a 11 /2013.(X.20.). Önkormányzati rendelethez
Szabolcsveresmart község területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok
Körzethatárai

Felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi körzet: Szabolcsveresmart közigazgatási területe
Iskola-egészségügyi körzet: Szabolcsveresmart közigazgatási területe
Védőnői körzet: Szabolcsveresmart közigazgatási területe
Kisvárda székhellyel működő fogorvosi körzet által ellátott települések: Pap, Jéke,
Szabolcsveresmart közigazgatási területe
Kisvárda székhellyel működő központi orvosi ügylet Kisvárdai Városi Egészségügyi
Alapellátás ellátási területe
Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2013. (XII.04.)
önkormányzati rendelete
a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól
Szabolcsveresmart Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk
(2) bekezdése alapján, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján 26. §-ában, 32. § (3) bekezdése alapján, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX törvény 13. § (1)
bekezdése 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi önkormányzatok
szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 57/2013.(X.04.)
BM rendeletének végrehajtására a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként 1 m3 (1m x 1m x
1m) tűzifát biztosít annak a személynek, aki
e) lakásfenntartási támogatásra jogosult, vagy
f) aktív korúak ellátására jogosult, vagy
g) időskorúak járadékára jogosult, vagy
h) 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas,
i) a családjában halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, feltéve, ha a
kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200%-át, egyedül élő esetén a 250%-át és

vagyona nincs, valamint a lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel
biztosítja.
(2) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Amennyiben egy
ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében
történik.
2. § (1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 1. § -ban meghatározott
feltétel teljesülésétől – az a személy, család azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával
egyáltalán nem fűthető.
(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a
támogatás nem kérhető.
3. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. függeléke szerinti kérelemre
indul.
(2) A kérelmeket 2014. január 2-től 2014. január 31. napjáig lehet benyújtani az
önkormányzati hivatalban.
(3) A kérelmek elbírálása a benyújtás sorrendjében a rendelkezésre álló központi
költségvetésből biztosított forrás, - kiegészítve az önkormányzat által vállalt önerő
összegével- erejéig, a Képviselőtestület hatáskörébe tartozik, aki a támogatásról
következő rendes ülésén, de legkésőbb 2014. február 5. napjáig dönt. A forrás
felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 1. §
meghatározott feltételeknek megfelelnek-e és a 3. § (2) bekezdésében meghatározott
határidőre érkeztek-e – el kell utasítani.
(4) A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és a családja a kérelem benyújtását
megelőző havi jövedeleméről szóló jövedelemigazolást, nyugdíjas esetén az utolsó havi
nyugdíjszelvényt vagy az utolsó havi számlakivonatot, egyéb jövedelmekről a
jövedelem igazolására alkalmas dokumentumot.
(5) Ha a kérelmezőnek vagy családtagjának nincs jövedelme, akkor a kérelem
benyújtásakor nyilatkozni kell erről.
(6) A döntést követő 5 munkanapon belül a polgármester gondoskodik a tűzifa
kiszállításáról.
(7) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. függelékét képező átvételi elismervény
aláírásával igazolja.
4 § A rendelet 2014. január 1-én lép hatályba, és 2014. december 31. napján hatályát veszti.
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Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2013. (XII.04.)
önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III. 13.) rendelet módosításáról
Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és
szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat
– és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 143. § (4)
bekezdés b) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5)

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában
–meghatározott feladatkörében eljárva –a következőket rendeli el:
1.§ Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III. 13.) rendeletének
(továbbiakban: R.) 1.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ 1.§ (1) Szabolcsveresmart Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:
Képviselő-testület) az önkormányzat
a) költségvetési bevételét 380620818 forintban,
b) költségvetési kiadását 384969818 forintban,
c) költségvetési egyenlegét 4349000 forintban
állapítja meg.
(3) Az (1) bekezdés c) pontjában megállapított költségvetési hiányt 4349000 forint előző
évi működési maradványból finanszírozza.
(3) Működési költségvetését 272216634 forintban, felhalmozási költségvetését
112753184 forintban állapítja meg.”
2.§ Az R. 1. melléklete helyébe az e rendelet 1. melléklete lép.
3.§ Az R. 2 melléklete helyébe az e rendelet 2. melléklete lép.
4.§ Az R. 3 melléklete helyébe az e rendelet 3. melléklete lép.
5.§ Az R. 4. melléklete helyébe az e rendelet 4. melléklete lép.
6.§ E rendelet 2013. december 5-én lép hatályba és 2013. december 6-án hatályát veszti.
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