
Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.17.) önkormányzati rendelete
a köztisztviselői illetményalap megállapításáról

Felsődobsza  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Magyarország  2020.  évi  központi
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az  Alaptörvény  32.  cikk  (2)  bekezdésében  meghatározott  feladatkörében  eljárva  a  következőket
rendeli el:

1.§  E  rendelet  hatálya  az  Abaújszántói  Közös  Önkormányzati  Hivatalban  foglalkoztatott
köztisztviselőkre terjed ki.

2.§  A  képviselő-testület  az  Abaújszántói  Közös  Önkormányzati  Hivatalnál  foglalkoztatott
köztisztviselők  illetményalapját-  a  közszolgálati  tisztviselőkről  szóló  törvényben  foglaltaktól
eltérően- 50.500 forintban állapítja meg.

3.§  (1)  E  rendelet  a  kihirdetését  követő  napon lép  hatályba,  de  rendelkezéseit  2020.  január  1.
napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet 2020. december 31. napján hatályát veszti.

     Tóth László                                                                                     Popják Eszter
polgármester                                                                                        jegyző
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Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(II.17.) önkormányzati rendelete
az Abaújszántói Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről

Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX. törvény a 234.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§  E  rendelet  hatálya  az  Abaújszántói  Közös  Önkormányzati  Hivatalban  foglalkoztatott

köztisztviselőkre terjed ki.
2.§ A Képviselő-testület a középfokú iskolai végzettségű közszolgálati tisztviselőknek 2020. évre

egységesen illetménykiegészítést állapít meg. Az illetménykiegészítés mértéke az alapilletmény 20
%-a.
3.§  (1)  E  rendelet  a  kihirdetését  követő napon lép hatályba,  de  rendelkezéseit  2020.  január  1.

napjától kell alkalmazni.
(2) E rendelet 2020. december 31. napján hatályát veszti.
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Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.(III.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Felsődobsza  Község  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,  annak  bizottságaira  és  az  önkormányzat

irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai
(1)  A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

181.718.834 Ft Költségvetési bevétellel
315.447.841 Ft Költségvetési kiadással

-133.729.007 Ft
0 Ft
133.729.841 Ft

Költségvetési egyenleggel[1]

- ebből  működési (hiány,többlet)
             felhalmozási

(hiány,többlet)

133.729.007 Ft Finanszírozási  bevétellel
0 Ft Finanszírozási  kiadással
133.729.841 Ft Finanszírozási  egyenleggel

a bevételek és kiadások főösszegét 315.447.841Ft-ban

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 igénybevételét 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  2020. évi  költségvetését részletesen a következők szerint

állapítja meg:
(1)   Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló

kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(2)   Az Önkormányzat  saját  bevételeinek részletezését  az adósságot keletkeztető ügyletből
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származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.    
(3)    Az  Önkormányzat  2020.  évi  adósságot  keletkeztető  fejlesztési  céljait  az  5. melléklet

részletezi.     
(4)   Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti

részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(5)    Az önkormányzat  költségvetésében  szereplő  felújítások  kiadásait  felújításonként  a  7.

melléklet szerint részletezi.
(6)    Az  EU-s  támogatással  megvalósuló  programokat  és  projekteket,  valamint  az

önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja
jóvá.

(7)   A 2. § (1) bekezdésében megállapított  bevételek és kiadások önkormányzati, 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.,  9.1.1.,
9.3., 9.3.1., mellékletek szerint határozza meg.

(8)   Az Önkormányzat a kiadások között 0 Ft általános, 0 Ft céltartalékot 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)    Az  önkormányzat  és  az  önkormányzat  irányítása  alá  tartozó  költségvetési  szervek

esetében normatív jutalmak és  céljuttatás,  projektprémium költségvetési  kiadási  előirányzatai
terhére  a  költségvetési  évben  együttesen  a  törvény  szerinti  illetmények,  munkabérek  rovat
eredeti előirányzatának 10%-áig, vállalható kötelezettség.[4]

(5)    Az  önkormányzat  és  az  önkormányzat  irányítása  alá  tartozó  költségvetési  szerv
állományába  tartozó  személy  részére  megbízási  díj  vagy  más  szerződés  alapján  díjazás  a
munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a
feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai
szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag
abban  az  esetben  illeti  meg  a  költségvetési  szerv  állományába  tartozó  személyt,  ha  a
szerződésben  rögzített  feladat  mellett  a  munkakörébe  tartozó  feladatainak  is  maradéktalanul
eleget tett.[5]

 (6)   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.[6].

(7)   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[7]  az  önkormányzat  jegyzője  részére
köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(8)   Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a
polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(9) 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.

MHK Jogszab�ly szolg�ltat�s http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh2eg9ed6dr1eo0dt3ee0em5c...

2 / 4 2021. 03. 08. 13:11



(2)   A  képviselő-testület  az  Önkormányzat  bevételeinek  és  kiadásainak  módosítását  és  a
kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 10.000.000 Ft összeghatárig - mely
esetenként a 5.000.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.

(3)  Az  (2)  bekezdésben  foglalt  átcsoportosításról  a  polgármester  negyedévente  köteles
beszámolni,  a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű
előirányzat-módosítási jogkör 2020. december 31-ig gyakorolható.

(4)  A  költségvetési  szerv  a  költségvetése  kiemelt  előirányzatain  belüli  rovatok  között
átcsoportosítást hajthat végre.

(5)  A  képviselő-testület  a  költségvetési  rendelet  5.  §  (2)  bekezdés  szerinti  előirányzat-
módosítás,  előirányzat-átcsoportosítás  átvezetéseként  -  az  első  negyedév  kivételével  -
negyedévenként[8],  (a  döntése  szerinti  időpontokban),  de  legkésőbb  az  éves  költségvetési
beszámoló  elkészítésének  határidejéig,  december  31-ei  hatállyal  módosítja  a  költségvetési
rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja,
azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület
elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6)    A  költségvetési  szerv  alaptevékenysége  körében  szellemi  tevékenység  szerződéssel,
számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások
terhére növelhető.

(7)   Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert
többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-
testületet tájékoztatja.

(8)   A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési
szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(9)  Az  önkormányzat  saját  forrásai  terhére  -  a  képviselő-testület  közös  hivatalánál
foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően -  az illetményalapot 50.500 Ft-ban állapítja meg. [9]

6. § A gazdálkodás szabályai
(1)   A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett

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,  egyéb
előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően 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.

(2)   Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról Barbaranna Bt. útján gondoskodik. A
megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

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

Popják Eszter Tóth László

jegyző 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] Ettől eltérő módon is vállalható kötelezettség, figyelemmel az Ávr. 51. § (1) bekezdésére.
[5] Ávr. 51. § (2) bekezdés
[6] Az önkormányzat rendeletében önkormányzati biztos kirendelését az e bekezdésben
meghatározottaknál kisebb mérték, illetve rövidebb időtartam vagy lejárat esetén is kötelezővé teheti.
[7] Az időpontok meghatározására a célszerűség figyelembe vételével került sor.
[8] A döntése szerinti időpontokban.
[9] Magyarország 2020. évi központi költségvetésről szóló 2019. évi LXXI. tv. 58. § 6) bekezdése
alapján.

Csatolmányok

Megnevezés méret

Mellékletek 9.05 MB
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Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020.(IV.30.) önkormányzati rendelete
Az intézményekben alkalmazandó nyersanyagnormákról és térítési díjakról szóló 9/2016. (VIII.15.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Felsődobsza  Község  Önkormányzatának  Polgármestere  a  gyermek  védelméről  és  a  gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében, és a katasztrófavédelemről és a
hozzá  kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról  szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.§  (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el.

1. §

Felsődobsza  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  Az  intézményekben  alkalmazandó
nyersanyagnormákról  és  térítési  díjakról  szóló  9/2016.  (VIII.15.)  önkormányzati  rendelet  3.  §-a
helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat az étkeztetést biztosító intézményben alkalmazott nyersanyagnormákat, valamint
az étkeztetésre vonatkozó intézményi térítési díjakat a következők szerint állapítja meg.:

Tízórai
nyersanyagnorma
(Ft/fő/nap)  áfa
nélkül

Ebéd
nyersanyagnorma
(Ft/fő/nap)  áfa
nélkül

Uzsonna
nyersanyagnorma
(Ft/fő/nap)  áfa
nélkül

Nyersanyagnorma
összesen

Óvoda            80,-Ft        200,-Ft        60,-Ft         340,-Ft
Általános

iskola
           85,-Ft        290,-Ft        70,-Ft         445,-Ft

Munkavállalók
étkeztetése (napi
1x)

       385,-Ft
        385,-Ft

Vendégebéd       385,-Ft         385,-Ft

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 Tóth László                                                                                                      Popják Eszter
 polgármester                                                                                                            jegyző
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Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020.(V.27.) önkormányzati rendelete
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Felsődobsza  Község  Önkormányzatának  polgármestere  a  veszélyhelyzet  kihirdetéséről  szóló
40/2020. (III.11.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott
jogkörömben,  a  muzeális  intézményekről,  a  nyilvános könyvtári  ellátásról  és a  közművelődésről
szóló  1997.  évi  CXL.  törvény  83/A.  §  (1)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján,  a
Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének
7.  pontjában  meghatározott  feladatkörében  eljárva,  Felsődobsza  Község  Roma  Nemzetiségi
Önkormányzattal folytatott egyeztetést követően a következőket rendeli el:

1.§

(1)  A  rendelet  célja,  hogy  meghatározza  az  Önkormányzat  által  ellátandó  közművelődési
alapszolgáltatásokat, ellátásuk és igénybe vételük módját és színterét, finanszírozási lehetőségét.

(2) A rendelet hatálya a Felsődobsza Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által
működtetett  közösségi  színtérre  és  az  önkormányzat  által  ellátandó  helyi  közművelődési
alapszolgáltatásokat igénybe vevőkre terjed ki.

2. §
 Az  Önkormányzat  a  közművelődési  alapszolgáltatások  ellátása  érdekében  saját  fenntartású

közösségi színteret működtet az alábbi helyszínen:
Felsődobsza, Kossuth utca 5. szám alatt található ingatlanban.
3.§
 (1) Az Önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásként a művelődő közösségek létrejöttének

elősegítését,  működésük  támogatását,  fejlődésük  segítését,  a  közművelődési  tevékenységek  és  a
művelődő közösségek számára helyszín biztosítását nyújtja.

(2)  Az  Önkormányzat  a  (1)  bekezdés  szerinti  közművelődési  alapszolgáltatás  megszervezése
keretében

a) a művelődő közösségnek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenysége
végzésének helyszínét biztosítja.

b) a művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőségeket teremt.
4.§
Az  Önkormányzat  közművelődési  feladatait  költségvetéséből  finanszírozza,  melynek  forrása  az

Önkormányzat saját  bevétele,  a  központi  költségvetésből  származó támogatás,  alapítványi  forrás,
pályázati úton elnyert összeg.

5. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Felsődobsza Község Önkormányzat

Képviselő-testületének  a  helyi  közművelődési  feladatok  ellátásáról  szóló  7/2019.  (IX.12.)
önkormányzati rendelete.

Tóth László                                                                                                       Popják Eszter
 polgármester                                                                                                            jegyző
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Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020.(VII.8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.23.) rendelet módosításáról

Felsődobsza Község Önkormányzat 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  pótelőirányzatként  biztosított  állami  támogatások,  átvett  pénzeszközök,  valamint  a  saját
bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételét
262.685.843,-Ft-

tal

Költségvetési kiadását
262.685.843,-Ft-

tal

módosítja és az önkormányzat 2019. évi

módosított  költségvetési
bevételét

437.898.578,-
Ft-ban

módosított  költségvetési
kiadását

437.898.578,-
Ft-ban

a  költségvetési  egyenleg
összegét

-ebből működési
            felhalmozási

0,-Ft-ban
0,-Ft
0,-Ft

állapítja meg.

2. §

A költségvetési rendelet módosításának részletezése

(1)   Az 1. §-ban megállapított módosított költségvetési bevételek forrásonkénti, a módosított
költségvetési  kiadások  jogcímenkénti  megoszlását  önkormányzati  szinten,  továbbá  a
finanszírozási  bevételeket  és  kiadásokat  a  rendelet  1.1.  melléklete  alapján  határozza  meg  a
képviselő-testület.

(2) A módosított bevételek és kiadások 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 a képviselő-testület.

(3)   A módosított működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű
bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

 (4)   Az  Önkormányzat  költségvetésében  szereplő  beruházások  módosított  kiadásainak
beruházásonkénti részletezését a 3. melléklet szerint határozza meg a képviselő-testület.

(5)    Az  önkormányzat  költségvetésében  szereplő  felújítások  módosított  kiadásait
felújításonként a 4. melléklet szerint részletezi.
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 (7)  Az 1. §-ban megállapított módosított bevételek és módosított 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  5.1.,  5.1.1.,  5.3.,  5.3.1.,  mellékletek  szerint  határozza  meg  a
képviselő-testület.

(8)    Az  Önkormányzat  módosított  kiadási  előirányzatai  között  0,-Ft  általános,  0,-Ft
céltartalékot állapít meg a képviselő-testület.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Popják Eszter Tóth László
jegyző polgármester

Csatolmányok

Megnevezés méret

Mellékletek 1.45 MB
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Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020.(VII.8.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Felsődobsza Község Önkormányzat 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  2019.  évi  költségvetés  végrehajtásáról  szóló

zárszámadást
400.961.796,-Ft Költségvetési bevétellel

267.232.789,-Ft
Költségvetési kiadással

133.729.007,-Ft költségvetési maradvánnyal
hagyja jóvá.
(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1.

mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok,

önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek
szerint fogadja el.
(3) 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 2019. évi zárszámadását részletesen a következők szerint

fogadja el:
(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül
megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a
6.1, 6.1.1, 6.3., 6.3.1, mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4)  A  képviselő-testület  a  költségvetési  szervek  maradványát  és  annak  felhasználását  a  7.
mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5)  A  képviselő-testület  az  önkormányzat  állami  támogatását  jogcímenként  a  8.  mellékletnek
megfelelően 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

2020. 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. §
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Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Popják Eszter Tóth László
jegyző polgármester

Csatolmányok

Megnevezés méret

Mellékletek 1.18 MB
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Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2020.(X.23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (III.11.) rendelet módosításáról

1. §

A  pótelőirányzatként  biztosított  állami  támogatások,  átvett  pénzeszközök,  valamint  a  saját
bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételét
120.548.975,-Ft-

tal

Költségvetési kiadását
120.548.975,-Ft-

tal

módosítja és az önkormányzat 2020. évi

módosított  költségvetési
bevételét

435.996.816,-
Ft-ban

módosított  költségvetési
kiadását

435.996.816,-
Ft-ban

a  költségvetési  egyenleg
összegét

-ebből működési
            felhalmozási

0,-Ft-ban
0,-Ft
0,-Ft

állapítja meg.

2. §

A költségvetési rendelet módosításának részletezése

(1)   Az 1. §-ban megállapított módosított költségvetési bevételek forrásonkénti, a módosított
költségvetési  kiadások  jogcímenkénti  megoszlását  önkormányzati  szinten,  továbbá  a
finanszírozási  bevételeket  és  kiadásokat  a  rendelet  1.1.  melléklete  alapján  határozza  meg  a
képviselő-testület.

(2) A módosított bevételek és kiadások 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 a képviselő-testület.

(3)   A módosított működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű
bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

 (4)   Az  Önkormányzat  költségvetésében  szereplő  beruházások  módosított  kiadásainak
beruházásonkénti részletezését a 3. melléklet szerint határozza meg a képviselő-testület.

(5)    Az  önkormányzat  költségvetésében  szereplő  felújítások  módosított  kiadásait
felújításonként a 4. melléklet szerint részletezi.

 (7)  Az 1. §-ban megállapított módosított bevételek és módosított 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  6.1.,  6.1.1.,  6.3.,  6.3.1.,  mellékletek  szerint  határozza  meg  a
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képviselő-testület.
(8)    Az  Önkormányzat  módosított  kiadási  előirányzatai  között  0,-Ft  általános,  0,-Ft

céltartalékot állapít meg a képviselő-testület.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

                          Popják Eszter                                                     Tóth László
jegyző polgármester

Csatolmányok

Megnevezés méret

Mellékletek 8.44 MB
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Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2020.(X.23.) 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) bekezdésében
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.
d) a szociális célú tüzelőanyag támogatásra valamennyi jogosult azonos mértékben

jogosult.
                (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 70. 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:  2020.  november  hó  10.  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.
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(8) A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során
környezettanulmány végezhető.

(9) Az a személy, aki a támogatásra való jogosultság érdekében valótlan adatokat ad meg,
két évre kizárásra kerül a szociális tüzelőanyag juttatásból.

3. §      (1) Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogosultságról egyedi
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 9/2019.(XI.13.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

Tóth László                                                                                          Popják Eszter
           polgármester                                                                                              jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret

Melléklet 20.51 KB
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Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2020.(XI.26.) önkormányzati rendelete
a magánszemélyek kommunális adójáról

Felsődobsza Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.
(XI.3.) Korm. rendelet 1.§-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat-és hatáskörét
gyakorolva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás
alapján,  az  Alaptörvény  32.  cikk  (1)  bekezdés  h)  pontjában,  valamint  a  Magyarország  helyi
önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  13.§  (1)  bekezdés  13.  pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

Adófizetési kötelezettség
1.§  Adókötelezettség  a  helyi  adókról  szóló  1990.  évi  C.  törvény  24.§-ában  meghatározott

magánszemélyeket terheli.
Adómentesség
2.§ Mentes az adó alól

a. a 75 éven felüli egyedülálló lakos,
b. az önkormányzat illetékességi területén lévő beépítetlen belterületi földrészlet (telek).

Az adó mértéke
3.§ Az adó mértéke adótárgyanként 8.000 Forint/év.
Záró rendelkezések
4.§ Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba.
Tóth László                                                                                                 Popják Eszter
polgármester                                                                                                    jegyző
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Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2020.(XII.21.) önkormányzati rendelete
Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójáról
szóló 10/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendeletének hatályba nem lépéséről

Felsődobsza Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.
(XI.3.) Korm. rendelet 1.§-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat-és hatáskörét
gyakorolva,  a  jogalkotásról  szóló  2010.  évi  CXXX.  törvény  9.§  (2)  bekezdésében  foglalt
felhatalmazás  alapján,  az  Alaptörvény  32.  cikk  (1)  bekezdés  a)  pontjában  meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§  Nem  lép  hatályba  Felsődobsza  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a
magánszemélyek kommunális adójáról szóló 10/2020. (XI.26.)  önkormányzati rendelete.

2.§ E rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba.
Tóth László                                                                                              Popják Eszter
polgármester                                                                                                 jegyző
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