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Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(I.4.) önkormányzati rendelete
a szociális földprogramról
Felsődobsza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. és 45. §-aiban kapott felhatalmazás alapján, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8.a.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a
szociálisan rászoruló személyek részére természetbeni ellátásként szociális földprogramot indít.
A szociális földprogram célja a szociálisan rászoruló személyek megélhetésének, életminőségének
javítása.
2. §
A szociális földprogrammal kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja, aki döntésre jogosult
az ellátás megállapítása és megszüntetése, valamint a szociális földprogramban való részvétel iránti
kérelem elutasítása vonatkozásában.
3. §
(1) A szociális földprogramban az a személy vehet részt,
a) akinek legalább egy éve bejelentett lakóhelye van a településen és legalább 100 m2 –es
konyhakerti növénytermesztésre alkalmas területtel, és állattartásra alkalmas feltételekkel és udvarral
rendelkezik és
b) aktívkorúak ellátására jogosult, vagy
c) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
d) azon nyugdíjszerű ellátásban részesülő személy, akinek családjában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át.
(3) A kérelmezőnek e rendelet 1. számú melléklete szerinti kérelmet kell benyújtania az
Abaújszántói Közös Önkormányzati Hivatal Felsődobszai Kirendeltségéhez.
(4) A szociális földprogramban részt vevők önkéntes alapon, megállapodás megkötésével
vállalhatják a részvételt.
4. §
A szociális földprogram végrehajtásához a Képviselő-testület az alábbiakat biztosítja:
1. konyhakerti növények vetőmagjait, szerszámokat, és kemikália csomagot,
2. kishaszonállatokat és tápot,
3. folyamatos szaktanácsadást.
5.§
(1) A szociális földprogramban való részvételi szándékot a jelen rendelet melléklete szerinti
kérelem alapján az Abaújszántói Közös Önkormányzati Hivatal Felsődobszai Kirendeltségének
Hivatalában lehet bejelenteni tárgyév február 15. napjáig.
(2) A programban résztvevőkkel a – rendelet 2. számú melléklete szerinti – megállapodás tárgyév
végéig terjedő hatozott időtartamra jön létre.
(3) A részvételi kérelem abban az esetben utasítható el, ha:
a) a kérelmező nem felel meg az e rendelet 3. §-ban szereplő feltételeknek,
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b) a szociális földprogram végrehajtásába bevont családok száma elérte a pályázatban
meghatározott keretet.
6. §
A támogatottsági jog, valamint az abból származó bármely más előny másra át nem ruházható.
7.§
(1) A támogatott köteles:
a) a földet jó gazda gondosságával művelni (beleértve a vetést/ültetést, gyommentesítést, és a
kártevők elleni védekezést, stb.)
b) a terményt betakarítani,
c) a gondjaira bízott haszonállatot megfelelő körülmények között tartani, és gondozni,
c) az önkormányzat által szervezett képzésen részt venni,
d) szakmai kérdésekben az önkormányzat által kijelölt mentor szaktanácsadását igénybe venni.
(2) Amennyiben a támogatott a programban való részvétele során a támogatási szerződésből eredő
kötelezettségeit nem teljesíti, úgy a polgármester a támogatási megállapodást jogosult azonnali
hatállyal felmondani. Ebben az esetben a támogatott a programban való részvételből 2 évi
időtartamra kizárásra kerül.
8.§
(1) E rendelet részletes végrehajtási szabályait a 3. számú melléklet szerinti Szervezeti és Működési
Szabályzat tartalmazza.
9. §
Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, és hatálybalépésével egyidejűleg
hatályát veszti Felsődobsza Község Önkormányzatának 5/2017. (IV. 20.) önkormányzati rendelete.

Luterán András
polgármester

Dr. Lerch Ernő Ottó
jegyző

Csatolmányok
Megnevezés
1.sz. melléklet
2.sz. melléklet
3.sz. melléklet

méret
13.46 KB
13.3 KB
16.01 KB
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Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018.(III.7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Felsődobsza Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.
2. § A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:
139 032 039 Ft
Költségvetési bevétellel
139 032 039 Ft
Költségvetési kiadással
Költségvetési egyenleggel[1]
0 Ft
- ebből működési (hiány,többlet)
0 Ft
felhalmozási
0 Ft
(hiány,többlet)
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési
kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket
és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2.,
1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását
önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek)
költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét, továbbá (a
felhalmozási célú többletbevételek működési célú kiadásokra történő átcsoportosítását,
értékpapír értékesítését, stb.) rendeli el.
(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de
legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet
megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.[2]Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de
legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet
esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési
maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

3. § A költségvetés részletezése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint
állapítja meg:
(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségei nincsenek.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait nincsenek.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti
részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásai nincsenek.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a költségvetés nem

2021. 03. 08. 12:56

MHK Jogszab�ly szolg�ltat�s

2/4

http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh6eg5ed8dr5eo8dt9ee4em3c...

tartalmaz.
(7)
A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati,
polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves
(tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként,
feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási
feladatok szerinti bontásban a 9.1.…..9.n., mellékletek szerint határozza meg.
(8) Az Önkormányzat a kiadások között céltartalékot nem állapít meg.[3]
4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel
kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás
szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell
kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja
meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának …… %-át. Ennek fedezetére a személyi
juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható
forrás szolgálhat[4].
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert
tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási
előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési
szervhez önkormányzati biztost jelöl ki. [5].
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a
tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű
elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i
állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig[6] az önkormányzat jegyzője részére
köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a
polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület
gyakorolja.
5. § Az előirányzatok módosítása
1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti
átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a
kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles
beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű
előirányzat-módosítási jogkör 2018. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között
átcsoportosítást hajthat végre.
(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert
többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatja.
(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési
szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. § A gazdálkodás szabályai
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett
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az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az
azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben rendelkezik.
(3)
Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a
működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a
mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges
módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori
intézményvezetőt terheli.
(4) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az
évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész
nyilvántartást vezetni.
7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében
valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat
esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

8. § Záró és vegyes rendelkezések
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

...........................................
Dr. Lerch Ernő Ottó
jegyző

...........................................
Luterán András
polgármester

[1]

A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetési többletet vagy
hiányt (költségvetési egyenleg) kell bemutatni.
[2] A Fővárosi Önkormányzat és megyei jogú város esetében 100 millió forint. Hitel felvételénél
figyelembe kell venni stabilitási törvény 10. §-ban foglalt előírásokat!
[3] Amennyiben - az államháztartási tartalék kivételével - tartalékképzésre nem kerül sor, akkor arról
kell rendelkezni.
[4] Amennyiben jutalom nem tervezhető, arról kell rendelkezni.
[5] Az önkormányzat rendeletében önkormányzati biztos kirendelését az e bekezdésben
meghatározottaknál kisebb mérték, illetve rövidebb időtartam vagy lejárat esetén is kötelezővé teheti.
[6] Az időpontok meghatározására a célszerűség figyelembe vételével került sor.

Csatolmányok
Megnevezés
Mellékletek

méret
705.35 KB
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Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018.(III.15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Felsődobsza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1.§
(1) Felsődobsza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:
Képviselő-testület) és szervei számára a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvényben (továbbiakban: Mötv.) más jogszabályban meghatározott feladat és
hatásköri, szervezeti és működési előírásokat az Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatában (továbbiakban: SZMSZ) foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni.
(2) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Felsődobsza Község Önkormányzat (a
továbbiakban: Önkormányzat)
(3) Székhelye: 3847 Felsődobsza, Kossuth út 6.
(4) Az Önkormányzat képviselő-testületének megnevezése:
Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testülete.
(5) A képviselő-testület hivatalának elnevezése:
Abaújszántói Közös Önkormányzati Hivatal Felsődobszai Kirendeltsége (a továbbiakban:
Kirendeltség).
(6) A képviselő-testület székhelye: 3847 Felsődobsza, Kossuth út 6.
(7) A képviselő-testület bizottságainak elnevezése: Felsődobsza Község Önkormányzat
Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága (a továbbiakban: Ü Bizottság);
(8) Az önkormányzat működési területe: Felsődobsza Község közigazgatási területe.
(9) Az önkormányzat körbélyegzője középen tartalmazza Magyarország címerét, körben az
önkormányzat elnevezését, székhelyét, és a település nevét.
2.§

Az önkormányzat hivatalos honlapjának címe: www.felsodobsza.hu

3.§

(1) Az önkormányzat által alapított jelképek:
a)
községi címer, és
b)
községi zászló
c)
pecsét
(2) Az önkormányzat által alapított jelképekkel kapcsolatos szabályokról az
önkormányzat önálló rendeletet alkot.
4. §
A bélyegzőhasználat rendje:
(1) Polgármester, alpolgármester, jegyző, aljegyző
(2) A Hivatal bélyegzőjén a Magyarország címerét kell használni.
5.§
Az önkormányzat helyi kitüntető címeket és díjakat alapít, és adományoz, melyek
alapításáról és adományozásának szabályairól önálló önkormányzati rendeletet alkot.

II. Fejezet
Az Önkormányzat feladata, hatásköre, szervei
6.§
(1) Az Önkormányzat köteles gondoskodni a Mötv. 13. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatok ellátásáról.
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(2) Az Önkormányzat önként vállalt feladata: az Önkormányzat szervezeti
egységeként Mezei Őrszolgálatot működtet.
(3) Önkormányzati feladatokat lát el a Képviselő-testület és szervei:
a) polgármester
b) a testület bizottsága
c) a közös önkormányzati hivatal
d) a társulások
III. Fejezet
A képviselő-testület működése
1. A képviselő-testület összehívása
7.§

(1) A képviselő-testület tagjainak száma: 5 fő.
(2) A polgármester nevét, a települési önkormányzati képviselők névsorát az 1. függelék
tartalmazza.
8.§
(1) A képviselő-testület alakuló, rendes és rendkívüli ülést, valamint közmeghallgatást tart.
(2) A képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább 6 alkalommal ülésezik.
(3) A képviselő-testület ülésére a települési képviselőkön kívül, tanácskozási joggal meg
kell hívni:
a) a jegyzőt,
b) a kirendeltség-vezető,
c) a napirendi pontok előadóit
d) az önszerveződő közösségeket képviselő személyt
d) akit a polgármester meghív
(4)A Képviselő-testületi ülés meghívóját, illetve az egyes napirendi pontok előterjesztéseit a
képviselőknek, a tanácskozási joggal meghívottaknak olyan időpontban kell megküldeni,
hogy azt az ülés előtt 5 nappal megkapják. A meghívó kifüggesztendő Felsődobsza Község
Önkormányzat hivatali helyiségének hirdetőtábláján.
(5) Sürgős, halasztást nem tűrő esetben 24 órán belülre is összehívható a képviselő-testületi
ülés. Ebben az esetben bármilyen értesítési mód igénybe vehető, és el lehet tekinteni az
írásbeliségtől, de a sürgősség okát mindenképpen közölni kell.
2. A munkaterv
9.§

(1) A képviselő-testület működésének irányvonala a munkaterv.
(2) A munkaterv tervezetét – a polgármester iránymutatása alapján - a jegyző állítja össze,
és a polgármester terjeszti elfogadásra a Képviselő-testület elé.
(3) A munkaterv elfogadásáról a Képviselő-testület minden év utolsó ülésén egyszerű
többségi szavazattal dönt.
(4) A munkatervnek tartalmaznia kell:
a) az ülések várható időpontját,
b) a napirendi pontok megnevezését, előadóját,
c) a közmeghallgatás időpontját.

3. A képviselő-testület ülése, az ülés vezetésének szabályai
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10.§
(1) A Képviselő-testület ülését a polgármester vezeti, a polgármesteri és
alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége esetén , illetve tartós akadályoztatása esetén
a korelnök.
(2) A polgármester a testületi ülés vezetése során:
a) megállapítja az ülés határozatképességét,
b) javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítő személyére,
c) előterjeszti az ülés napirendjét,
d) napirendi pontonként megnyitja, vezeti, lezárja a vitát, szavazásra bocsátja a
döntési javaslatokat,
e) ismertetést ad az átruházott hatáskörben hozott döntésekről,
(3) A Képviselő-testület a napirendről vita nélkül határoz.
4. Az előterjesztés
11. §
(1) Előterjesztésnek minősül a munkatervbe felvett és fel nem vett új, napirenden
kívüli anyag, a képviselő-testület vagy a képviselő-testület bizottsága által előzetesen javasolt
rendelet-tervezet, határozati javaslat, beszámoló és tájékoztató.
(2) A testületi ülésre az előterjesztés írásban vagy szóban kerül benyújtásra. Az egyszerűbb
döntést kívánó ügyekben a szóbeli előterjesztés is elegendő. Rendelet-tervezetének
előterjesztése csak írásbeli történhet.
(3) A polgármester engedélyezheti az írásba foglalt rendelet-tervezetnek, határozati
javaslatnak az ülésen történő kiosztását.
(4) Előterjesztést nyújthat be:
a. a polgármester
b. képviselő-testület tagjai
c. jegyző
d. aljegyző
e. önkormányzati intézmények vezetői,
f. tájékoztatók és beszámolók vonatkozásában mindazok a személyek, szervezetek vezetői, képviselői,
akiket a Képviselő-testület és a polgármester felkér tájékoztató, beszámoló készítésére
(5) Az előterjesztés főbb elemei:
a. Első rész: tartalmazza az előterjesztés címét, tárgyát, tárgykörhöz kapcsolódó jogszabályokat, és
mindazokat a tényeket, adatokat, amelyek lehetővé teszik az értékelést, és indokolják a döntés
szükségességét.
b. Második rész: tartalmazza a határozati javaslatokat, felelősök és határidők megnevezését.

5. A tanácskozás rendje, a szavazás
12.§
(1) A polgármester a napirendek sorrendjében minden előterjesztés felett különkülön nyit vitát, melynek során:
a. az előterjesztő a napirendhez a vita előtt szóban kiegészítést tehet
b. az előterjesztőhöz a képviselő-testület tagjai, a tanácskozási joggal résztvevők kérdéseket tehetnek
fel.
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(2) A polgármester soron kívüli felszólalást is engedélyezhet.
(3) Az előterjesztő a javaslatot, illetve a települési képviselő a módosító javaslatát a vita
bezárásáig megváltoztathatja, és a szavazás megkezdéséig azt bármikor vissza is vonhatja.
(4) A vita lezárására a testület bármely tagja tehet javaslatot. E javaslatról a testület vita
nélkül határoz. A vita lezárása után a napirend előadója válaszol a hozzászólásokra.
(5) A vita lezárása után, a határozathozatal előtt a jegyzőnek szót kell adni, ha a javaslatok
törvényességét illetően észrevételt kíván tenni.
13. §
(1) Az előterjesztésben szereplő és a vitában elhangzott határozati javaslatokat
egyenként kell szavazásra bocsátani. Először a módosító és kiegészítő indítványokról dönt a
testület, az elhangzás sorrendjében, majd a végleges határozati javaslatról.
(2) Szavazni személyesen, igennel, nemmel vagy tartózkodással lehet.
(3) A szavazás nyílt, titkos vagy névszerinti lehet.
(4) A szavazatok összeszámlálásáról a jegyző gondoskodik.
14.§
A nyílt szavazás kézfelemeléssel történik.
15.§
(1) A név szerinti szavazást úgy kell lefolytatni, hogy a jegyző felolvassa a
képviselők nevét a jelenléti ív sorrendjében, a jelenlévő képviselők, pedig a nevük
felolvasásakor „igen”-nel vagy „nem”-mel szavaznak, vagy tartózkodnak.
(2) A szavazatok összeszámlálásáról a jegyző gondoskodik.
16. § (1) A titkos szavazás lebonyolítását a korelnök képviselő végzi.
(2) A szavazás borítékba helyezett szavazólapon, szavazóhelyiség és urna igénybevételével
történik.
17. § A személyesen érintett képviselő-testületi tag érintettségének jelzése mellett
bejelentheti,
hogy az adott döntéshozatalban tartózkodik.
18.§ Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni. Ismételt szavazategyenlőség esetén
a Képviselő-testület a következő ülésén hoz határozatot.
6. A tanácskozás rendjének fenntartása
19. § (1) A tanácskozás rendjének fenntartásáról a polgármester gondoskodik. Ennek során:
a. Figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltér a tárgyalt témától, vagy sértő kifejezéseket használ.
Ismételt figyelmeztetést követően megvonhatja tőle a szót.
b. Rendre utasíthatja azt a személyt, aki a Képviselő-testület tagjához méltatlan magatartást tanúsít.
(2) A nyilvános ülésen megjelent állampolgárok a számukra kijelölt helyet foglalhatják
el. A tanácskozás rendjének megzavarása esetén a polgármester rendre utasíthatja a
rendzavarót, ismétlődő rendzavarás esetén, pedig az érintetett a terem elhagyására is
kötelezheti.
(3) A polgármesternek a rendfenntartás érdekében tett intézkedései ellen felszólalni,
azokat visszautasítani, velük vitába szállni nem lehet.
7. A jegyzőkönyv
20. §
(1) A testületi ülésről készített jegyzőkönyv első példányához csatolni kell a
meghívót és a mellékleteit, az elfogadott rendeleteket, a jelenléti ívet.
(2) A képviselő kérelmére az írásban is benyújtott hozzászólást is mellékelni kell a
jegyzőkönyvhöz.
(3) A hozott határozatot meg kell küldeni a jogszabályban meghatározott szervnek,
személynek is.
8. A közmeghallgatás
21. §

(1) A képviselő-testület évente egy alkalommal közmeghallgatást tart, mely
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falugyűléssel együtt is meghirdethető, főbb szabályai:
a. a közmeghallgatás alkalmával az állampolgárok, és a településen működő társadalmi szervezetek,
civil szerveződések képviselői közérdekű ügyekben a polgármesterhez, az egyes települési
képviselőkhöz, a jegyzőhöz kérdéseket intézhetnek, illetőleg közérdekű javaslatokat tehetnek.
b. A közmeghallgatást a polgármester vezeti.
c. A közmeghallgatásról jegyzőkönyv készül, amelyre értelemszerűen vonatkoznak a Képviselőtestület jegyzőkönyvére irányadó szabályok.
(2) A közmeghallgatáson a polgármester figyelmeztetheti azt a hozzászólót, aki a
tanácskozáshoz nem illő, sértő kifejezéseket használ. Ismételt figyelmeztetést követően
megvonhatja tőle a szót, és súlyos rendzavarás esetén a tanácskozást berekesztheti.

9. Az önkormányzati rendeletalkotás
22. § (1) Önkormányzati rendelet alkotását kezdeményezhetik:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

a települési képviselők
a polgármester,
önkormányzati bizottságok
a jegyző
az aljegyző
a települési társadalmi, érdekképviseleti és más civil szervezeteinek vezetői.
(2) Az önkormányzati rendeletet ki kell hirdetni a Felsődobsza Község Önkormányzat
Hivatali Helyiségének hirdetőtábláján, ez a rendelet kihirdetésének módja.

IV. Fejezet
A települési képviselő
23.§ A képviselő főbb kötelezettségei:
a.
b.
c.
d.

köteles tevékenyen részt venni a képviselő-testület munkájában,
köteles olyan magatartást tanúsítani, amely méltóvá teszi a közéleti tevékenységre
köteles bejelenteni a személyes érintettségét a döntéshozatalnál
köteles bejelenteni, ha akadályoztatva van a képviselő-testületi ülésen való
résztvételben.

V. Fejezet
A képviselő-testület bizottságai
24. § (1) A Képviselő-testület – meghatározott önkormányzati feladatok ellátására- állandó,
vagy ideiglenes biztosságokat választ.
(2) A Képviselő-testület a következő bizottságot hozza létre:
Ügyrendi Bizottság 3 fővel. Az Ügyrendi Bizottság tagjainak névsorát az SZMSZ 2.
számú függeléke tartalmazza.

2021. 03. 08. 12:57

MHK Jogszab�ly szolg�ltat�s

6/7

http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh4eg3ed2dr1eo6dt5ee6em5c...

(3) A képviselő-testület az általa szükségesnek tartott esetben, meghatározott feladat
ellátására ideiglenesen bizottságot hoz létre. Az ideiglenes bizottság megbízása feladatának
elvégzéséig, illetőleg az erről szóló jelentésnek a képviselő-testület által történő elfogadásáig
tart.

VI. Fejezet
A polgármester, az alpolgármester, a jegyző
25.§

(1) A polgármester tisztségét társadalmi megbízatásban látja el.
(2) A Képviselő-testület egy alpolgármestert választ saját tagjai közül, aki társadalmi
megbízatásban látja el feladatait.
(3) Az alpolgármester konkrét feladatát a polgármester esetenként határozza meg.
(4) A Képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörök:
a) lakhatási támogatás megállapítása
b) gyógyszertámogatás megállapítása
c) temetési támogatás megállapítása
(3) A jegyző ellátja a Mötv. 81.§ (3) bekezdésében foglalt feladatokat, egyéb fő feladatai:
a) véleményt nyilvánít a polgármester, alpolgármester és bizottság elnökének kérésére
jogértelmezési kérdésekben,
b) javaslatot tesz az önkormányzat döntéseinek felülvizsgálatára
c) gondoskodik az SZMSZ mellékleteinek és függelékeinek naprakész állapotában
tartásáról.

VII. Fejezet
A társulások
26.§
(1) A Szikszói Kistérségi Társulásra átruházott hatáskörök:
a) orvosi ügyeleti feladatellátás megszervezése és működtetése,
b) házi segítségnyújtás működtetése,
c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetése.
(2) Az Abaújszántó és Térsége Szociális- és Gyermekjóléti Alapellátási Társulásra
átruházott hatáskörök:
a) gyermekjóléti feladatok, családsegítés,
b) szociális étkeztetés
(3) Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulásra
átruházott hatáskörök:
a) az Mötv. 13.§ (1) bekezdés 19. pontja alapján meghatározott hulladékgazdálkodási
feladatok ellátása.
VIII. Az önkormányzat gazdasági alapjai
27.§ (1) Az önkormányzat tulajdonára és gazdálkodására vonatkozó legalapvetőbb rendelkezéseket
külön önkormányzati rendelet határozza meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetését önkormányzati rendeletben határozza meg.
(3) Az önkormányzat alaptevékenységét kormányzati funkciók szerint a rendelet 1. számú
melléklete tartalmazza.
Záró rendelkezések
28. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a Felsődobsza Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 9/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelete, valamint az azt módosító 12/2017. (XII.12.)
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önkormányzati rendelete.

Luterán András
Ottó
polgármester
jegyző

Dr. Lerch Ernő

Csatolmányok
Megnevezés
1.sz. függelék
2.sz. függelék
1.sz. melléklet

méret
11.03 KB
10.78 KB
12.81 KB
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Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018.(III.15.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzati mezei őrszolgálat megalakításáról, fenntartásáról és működtetéséről szóló 8/2000.
(XII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fegyveres biztonsági őrségről, a
természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. § (1) bekezdésével
kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13.§ (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:

1. §
Az Önkormányzati mezei őrszolgálat megalakításáról, fenntartásáról és működtetésé szóló 8/2000.
(XII.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1.§ -a helyébe az alábbi rendelkezés
lép:

1. A Képviselő-testület az Önkormányzat közigazgatási területéhez tartozó szántó művelési ágú
termőföldek, mezőgazdasági ingatlanok őrzésére mezei őrszolgálatot létesít.
(2) A mezei őrszolgálati feladat ellátásához az őrszolgálat létszámát 2 főben állapítja meg.
2. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, és hatálybalépésével egyidejűleg
hatályát veszti Felsődobsza Község Önkormányzatának az Önkormányzati mezei őrszolgálat
megalakításáról,
fenntartásáról és működtetéséről szóló 8/2000. (XII.28.) önkormányzati rendeletet módosító
16/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelet.

Luterán András
polgármester

Dr. Lerch Ernő Ottó
jegyző
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Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018.(III.27.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Felsődobsza Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
zárszámadást
244 720 466 Ft
Költségvetési bevétellel
229 226 274 Ft

Költségvetési kiadással

15 494 192 Ft
költségvetési maradvánnyal
hagyja jóvá.
(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1.
mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a
2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.
2. §
A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi zárszámadását részletesen a következők szerint
fogadja el:
(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. §
(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő
fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a
2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. §
A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló
elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek
vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

..........................................
Dr. Lerch Ernő Ottó
jegyző

.......................................
Luterán András
polgármester

Csatolmányok
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Mellékletek
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Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018.(IX.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (III.7.) rendelet módosításáról
1. §
(1) A pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját
bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított
Költségvetési bevételét

136.032.545,-Ft

Költségvetési kiadását

148.682.830,-Ft

módosítja és az önkormányzat 2018. évi
módosított
költségvetési
bevételét
módosított
költségvetési
kiadását
a
költségvetési
egyenleg
összegét
-ebből működési
felhalmozási

241.428.225,Ft-ban
254.078.510,Ft-ban
12.650.285,Ft-ban
12.650.285,-Ft
0,-Ft

állapítja meg.
(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
250.713.510 Ft
111.016.581Ft
33.728.623 Ft
88.437.118 Ft
11.216.500 Ft
6.314.688 Ft
2.545.750 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
ebből: Elvonások és befizetések
Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n
belülre
Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n
belülre
Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n
belülre

3.268.938 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
500.000 Ft
3.365.000 Ft
3.365.000 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n
kívülre
Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n
kívülre
Árkiegészítések, támogatások
Kamattámogatások
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
Beruházások
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ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felújítások
ebből: EU-s forrásból felújítás
Egyéb felhalmozási kiadások
ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

0 Ft
0 Ft

Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n
belülre
Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n
belülre

0 Ft
0 Ft
0 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n
kívülre
Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n

kívülre
0 Ft
Lakástámogatás
0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
0 Ft
Tartalék
2.894.114 Ft
Finanszírozási kiadások
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
2. §

(1) Felsődobsza Község Önkormányzat költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatát
51.855.000,- Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát
24.400.000,- Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 19.954.492,- Ft-tal, az egyéb működési célú
kiadások előirányzatát 5.814.688,-Ft-tal, a felhalmozási költségvetési kiadások előirányzatát
3.365.000,-Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg 105.395.680,-Ft önkormányzati többlettámogatást
állapít meg.

3. §

A költségvetési rendelet részletes módosításait a képviselő-testület az 1.1, 1.2., 2.1., 2.2., 3., 5.1.,
5.1.1., 5.3., 5.3.1., mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg.

4. §

(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.[1]
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..........................................
Dr. Lerch Ernő Ottó
jegyző

[1]

http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh0eg7ed4dr5eo6dt7ee2em7c...

.......................................
Luterán András
polgármester

A kihirdetéssel egyidejűleg a módosításokat a rendeleten és azok mellékletein át kell vezetni.

Csatolmányok
Megnevezés
Mellékletek

méret
396.57 KB
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Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018.(XI.14.) önkormányzati rendelete
a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól
Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. és 45. §-aiban kapott felhatalmazás alapján, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8a.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól
a következőket rendeli el:
1.
§
(1) Az Önkormányzat, a rendelkezésére álló keret mértékéig, térítésmentesen
szociális célú tüzelőanyag támogatást biztosít azon szociálisan rászoruló személynek, aki a
jelen Rendelet hatályba lépése idején Felsődobsza község közigazgatási területén bejelentett
lakóhellyel rendelkezik, életvitelszerűen igazolt lakcímén él, és megfelel az e Rendeletben
meghatározott egyéb feltételeknek.
(2) A tüzelőanyag 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) Térítésmentesen szociális célú tüzelőanyag támogatásra jogosult az alábbi
feltételek egyidejű fennállása estén az a kérelmező, aki:
a) a szociális célú tüzelőanyag igénylésére vonatkozó kérelmét az e Rendeletben
meghatározottak
szerint
határidőben
benyújtja
Felsődobsza
Község
Önkormányzatának Képviselő-testületéhez,
b) akinek a háztartásában együtt élő személyek egy főre jutó jövedelme nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át, egyszemélyes
háztartás (egyedül élő) esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
450 %-át, és
c) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.
(2) A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni azt a személyt, aki a
szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény szerint:
a) aktív korúak ellátására
b) időskorúak ellátására
c) lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásra jogosult.
d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI.
törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket
nevel.
e) a 75. életévét betöltött nyugdíjasokat
(3) Szociális célú tüzelőanyag támogatás rendkívüli élethelyzetére tekintettel
méltányosságból is megállapítható.
(4) A szociális célú tűzifa igénylésére irányuló kérelmeket az e Rendelet 1. számú
mellékletében meghatározottak szerint az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon
kell benyújtani.
(5) A kérelmek benyújtási határideje: 2018. november hó 23. napja. A határidő
elmulasztása jogvesztő.
(6) A kérelmek formanyomtatványa átvehető az Abaújszántói Közös Önkormányzati
Hivatal Felsődobszai Kirendeltségén (3847 Felsődobsza, Kossuth utca 6.), és azokat kitöltve
ugyanoda kell visszajuttatni.
(7) Nem igényelhető a támogatás az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben
életvitelszerűen senki sem él.
(8) A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során
környezettanulmány végezhető.
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(9) Az a személy, aki a támogatásra való jogosultság érdekében valótlan adatokat ad meg,
két évre kizárásra kerül a szociális tüzelőanyag juttatásból.
(10) Az egy személynek, vagy családnak adható tüzelőanyag mennyisége maximum 5 m3
lehet.

3. §

(1) Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogosultságról határozattal dönt.
(2) A tüzelőanyag átvételét a jogosult aláírásával igazolja.
(3) Az önkormányzat a szociális célú tüzelőanyagban részesülőtől ellenszolgáltatást nem
kér.

4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Felsődobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa
juttatásáról szóló 9/2017.(XI.14.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.
Luterán András
polgármester

Dr. Lerch Ernő Ottó
jegyző

Csatolmányok
Megnevezés
melléklet

méret
60 KB
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Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2018.(XI.14.) önkormányzati rendelete
Felsődobsza Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018. (III.15.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Felsődobsza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Felsődobsza Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018. (III.15.)
önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletének helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép.

2. §

Ez a rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Luterán András
polgármester

Dr. Lerch Ernő Ottó
jegyző

Csatolmányok
Megnevezés
melléklet

méret
14.93 KB
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Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2018.(XI.28.) önkormányzati rendelete
Felsődobsza Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018. (III.15.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Felsődobsza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Felsődobsza Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018. (III.15.)
önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletének helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép.

2. §

Ez a rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Luterán András
polgármester

Dr. Lerch Ernő Ottó
jegyző

Csatolmányok
Megnevezés
Mellékletek

méret
14.55 KB

2021. 03. 08. 13:01

