
Községi Polgármestertől
F ü l e s d 

6/2009.

Fülesd Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. január 21-én 14. órai 
kezdettel megtartott nyilvános ülésének

a./ jegyzőkönyve,

b./ tárgysorozata,

c./ határozatai: 1/2009. /I. 21./ KT. számtól - 3/2009. /I. 21./ KT. számig

d./ rendelete: 1/2009. (I. 26.) FKKT. rendelete

                  
T á r g y s o r o z a t

1./ A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
     közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása.     

2./ 2008. évi költségvetési rendelet módosítása.

3./ Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
     Megállapodásának módosítása.

4./ Felső-Tisza Vidéki Gyermekjóléti és Szociális Intézmény fenntartó Társulás 
2009. évi költségvetésének elfogadása.

F ü l e s d, 2009. január 21.

                                                                                         Márton László
                                                                                          polgármester



J e g y z ő k ö n y v

Készült: a Fülesd Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. január 21-én
              14 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Képviselőtestület tanácskozóterme 

Jelen vannak:  Márton László polgármester,

                        Fülep László, Varga Ildikó, Varga Tibor 
                        képviselők,  
Igazoltan távol: Böszörményi Sándor, Szabó Endre                  

                        Jelen van továbbá tanácskozási joggal:
                        
                        Tóth Elemér kisebbségi önkormányzat elnöke, 
                        Papp Lajosné jkv. vezető,

 Balogh Erzsébet körjegyző megbízásából Rudnák Judit 
körjegyzőség gazdasági vezetője.

Márton  László  polgármester  köszönti  a  megjelenteket.  Megállapítja,  hogy  a 
képviselőtestület ülése határozatképes, mivel a 6 testületi tagból 4 jelen van, az 
ülést megnyitja.
  

Ezt követően ismerteti  a napirendi javaslatot, mely után – mivel más javaslat 
nem hangzott  el  –  a  képviselőtestület  4  egyhangú igen szavazattal  az  alábbi 
napirendet és az 5./ napirendi pont tekintetében a zárt ülés tartását fogadta el:

1./ A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
     közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása.  

2./ 2008. évi költségvetési rendelet módosítása.

3./  Felső-Tisza  Vidéki  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási 
Megállapodásának módosítása.

4./ Felső-Tisza Vidéki Gyermekjóléti és Szociális Intézmény fenntartó Társulás 
2009. évi költségvetésének elfogadása.
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A napirend tárgyalása:

Tárgy: /1./ tsp./  A közterületek tisztántartásáról és a települési 
szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása. 

Előadó: Márton László polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként van elhelyezve.

K é r d é s e k : 

Fülep László: /képviselő/ Megint új szállítónk lesz?

V á l a s z a d á s:

Márton László: /polgármester/ Egyelőre nem lesz új szállító.

H o z z á s z ó l á s o k :

Varga Tibor: /képviselő/ Szerintem maradjon a 2 hetenkénti szállítás és legyen 
                      alacsonyabb az ár. 

Márton László: /polgármester/ A délelőtti órákban kértem egy újabb 
                           árajánlatot a szállítótól, mivel az előző nem teljesen                
                           vonatkozott ránk, ugyanis a január hónapban sem volt 
                           minden esetben heti szállítás. A megküldött ajánlat közül 
                           javaslom a c./ változatot elfogadni, és ezt követően, ha március 
                           31-ig a közbeszerzési eljárás lefolytatódik, újból vissza kell
                           térnünk a szolgáltatás árának módosítására, így addig nem 
                           tartom célszerűnek a rendelet módosítását.

A képviselőtestület a 4 egyhangú igen szavazattal a szolgáltatási díj változatlan 
hagyása mellett döntött az első negyedévre vonatkozóan, a rendeletét nem 
módosítja. Ezzel összefüggésben a következő határozatot hozta:

Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
                                               1/2009. /I. 21./ KT. sz.

h  a  t  á  r  o  z  a  t a

A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos 
közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról.
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A Képviselőtestület:

A közszolgáltatási díjat nem változtatja meg, ezzel 
összefüggésben a közterületek tisztántartásáról és a települési 
szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 
rendeletét nem módosítja.

Fülesd, 2009. január 21.

Márton László s. k.                                     Balogh Erzsébet körjegyző
          polgármester                                                        megbízásából:

Rudnák Judit s.k.
   gazdasági vezető

Tárgy: /2./ tsp./ 2008. évi költségvetési rendelet módosítása.

Előadó: Márton László polgármester
            
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként van elhelyezve.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés nem hangzott el, fölötte a polgármester 
vitát nyit.

H o z z á s z ó l á s o k:

Márton László: /polgármester/ A  Református Egyház kártalanításként hatá-
                          rozatban részünkre 7 millió forint összeget átutalt december 
                          hónapban. 

Indítványozom az előterjesztés elfogadását, illetve a 
költségvetést módosító és egységes szerkezetbe foglaló rendelet 
megalkotását. 

A képviselőtestület az előterjesztéssel kapcsolatban 4 egyhangú igen szavazattal 
az alábbi rendeletet alkotta:



FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
1/2009. (I. 26.) FKKT.

 r e n d e l e t e 
3

Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008. (II. 21.) FKKT 
rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról.

Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV.  törvény  91.  §  (1)  bekezdésében,  az  államháztartásról  szóló  1992.  évi 
XXXVIII. törvény  65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2008. 
évi  költségvetéséről  szóló  3/2008.(II.  21.)  FKKT.  rendelet  módosításáról  és 
egységes szerkezetbe foglalásáról az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya
 

1. §
(1) A rendelet hatálya a képviselőtestületre, annak bizottságára, a Sonkád-Fülesd 
Községi Önkormányzatok Körjegyzőségére (továbbiakban: körjegyzőség) és az 
önkormányzat által fenntartott költségvetési intézményre terjed ki.

A költségvetés címrendje

2. §
(1) Az államháztartásról szóló törvény 67. § (3) bekezdésében foglaltak alapján 
az önkormányzat  költségvetésének címrendjét  a (2)  bekezdés szerint  állapítja 
meg.

*(2) A részben önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szerv, az 
önkormányzat külön-külön alkotnak egy-egy címet. A címrendet a költségvetési 
rendelet 3 számú melléklete tartalmazza.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetését

              128 895 E Ft bevétellel
              103 195 E Ft kiadással
               25 700 E Ft hiánnyal

állapítja meg.



(2) Az (1) bekezdésében megállapított bevételek forrásonkénti megoszlását az 1. 
számú  melléklet,  kiadások  jogcímenkénti  megoszlását,  a  céljellegű 
támogatásokat a rendelet 2. számú melléklete szerint határozza meg.
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*(3)  A  működési  és  felhalmozási  célú  bevételi  és  kiadási  előirányzatokat 
mérlegszerűen  a  költségvetési  évet  követő  2  év  várható  előirányzatait,  a 
költségvetési  év  folyamatai  és  áthúzódó  hatásai,  valamint  a  gazdasági 
előrejelzések  ismeretében  a  4.  számú,  4/a  és  4b.  számú  mellékletek szerint 
állapítja meg.

(4) A kisebbségi önkormányzat bevételeit és kiadásait elkülönítetten tartalmazó 
mérleget a 3/b. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselőtestület.
  
(5)  A  normatív  állami  hozzájárulásokat  jogcímenként  a  5.  számú  melléklet 
tartalmazza.

4. §
A képviselőtestület az önkormányzat 2008. évi költségvetését részletesen a 
következők szerint állapítja meg.

*(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások 
feladatonkénti részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.

*(2)  Az  önkormányzat  költségvetésében  a  felújítási  kiadások  célonkénti 
ütemezését a 7. számú melléklet szerint határozza meg..

(3)  Az önkormányzat  költségvetésében  a  3.  §-ban megállapított  bevételek  és 
kiadások   feladatonkénti  megoszlását,  és  a  statisztikai  átlagos  állományi 
létszámot a 3. számú melléklet tartalmazza.

(4) A többéves kihatással járó kötelezettségek előirányzatát éves bontásban a 8. 
számú  melléklet  szerint  fogadja  el  azzal,  hogy  a  későbbi  évek  előirányzatát 
véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(5) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a  9. számú melléklet 
tartalmazza.

(6)  Az  önkormányzat  3.  §-ban  megállapított  bevételeinek  és  kiadásainak 
címenkénti megoszlását, a statisztikai átlagos állományi létszámot költségvetési 
szervenként, feladatonként a 3, 3/a. és 3/b. számú mellékletek szerint állapítja 
meg.



(7)  A  képviselőtestület  az  önkormányzat  2008.  évi  előirányzat-felhasználási 
ütemtervét havi bontásban a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8)  Az  önkormányzat  a  kiadások  között  100  E  Ft  általános,  290  E  Ft 
céltartalékot állapít meg.
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A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §
Az  önkormányzati  szintű  költségvetés  végrehajtásáért  a  polgármester,  a 
könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért  a jegyző a felelős.

6. §
Az önkormányzatnak önállóan gazdálkodó költségvetési szerve nincs.

7. §
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. § /1/ 
bekezdésében meghatározott forráshiány fedezetére az 1. számú melléklet 
szerinti forráskiegészitő rövidlejáratú működési hitelt 5.000.000 Ft-ot
meg nem haladó részletekben felvegye.

8. §
A képviselőtestület felhatalmazást ad a polgármesternek arra, hogy a forráshiány 
erejéig nyújtson be pályázatot az önhibáján kivül hátrányos helyzetben lévő 
önkormányzatok kiegészitő állami támogatására. 
Igényeljen előleget ezen támogatási formára az előző évi önhibánkon kivüli 
hátrányos helyzetünkre tekintettel megitélt kiegészitő állami támogatás 70 %-
ának erejéig a müködőképesség folyamatos megőrzése érdekében.

9. §
Megbizza a polgármestert, hogy kutassa valamennyi az önkormányzat céljait 
szolgáló pályázati lehetőséget, ezek benyujtására tegyen javaslatot a 
képviselőtestülethez.

10. §
Felhatalmazást ad a képviselőtestület a polgármesternek, hogy az e rendelettel 
jóváhagyott előirányzatok között 1 millió forint összeghatárig
átcsoportositást hajtson végre, melyről az átcsoportositás negyedévének utolsó 
napjáig köteles beszámolni. Ezen összeghatár fölötti átcsoportositás jogát 
magának tartja fenn.

11. §



500.000 Ft összeghatárig az önkormányzat tulajdonával, vagyonával kapcsolatos 
kötelezettségvállalásra a polgármestert felhatalmazza. Ezen összeghatár feletti 
kötelezettségvállalásról, összeghatárra tekintet nélkül
minden vagyonértékesitésről a képviselőtestület dönt.
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12. §

(1) Az önkormányzat részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve e 
rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a szerv 
vezetője előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szerv a többletbevétele terhére is csak a 
forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével, a bizton-
ságos működés szem előtt tartásával vállalhat kötelezettséget.

(3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv a 
többletbevétele terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzatukat saját 
hatáskörben nem módosíthatja, arra csak a képviselőtestület jóváhagyását 
követően kerülhet sor.

(4) A részben önállóan gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szerv 
számviteli rendjére az önkormányzat számviteli politikájában és számla-
endjében rögzítettek az irányadóak.

*(5) A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv pénzellátásáról a 
körjegyzőség köteles gondoskodni a költségvetési rendelet 11. számú 
mellékletét képező pénzellátási terv alapján.

13. §
(1) A feladat elmaradásból származó megtakarítások felhasználására csak a 
 a képviselőtestület engedélyével kerülhet sor.
              
(2) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi az 
önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv köteles betartani. 

14. §
A temetési segély alapjául szolgáló helyben szokásos temetési költség
összege 2008. évben 50.000 Ft.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

15. §



(1)  A  költségvetés  végrehajtását  a  körjegyzőség  köteles  ellenőrizni,  az  éves 
ellenőrzési  munkatervében  foglaltak  szerint.  Az  ellenőrzés  tapasztalatairól  a 
polgármester  a  zárszámadási  rendelettervezet  előterjesztésekor  köteles  a 
képviselő-testületet tájékoztatni.
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(2)  A  részben  önállóan  gazdálkodó  költségvetési  szerv  vezetője  köteles 
gondoskodni a saját költségvetési szerve belső ellenőrzésének megszervezéséről.

Záró és vegyes rendelkezések

16. §

Megadja a képviselőtestület a polgármesternek a felhatalmazást arra, hogy a 
2009. évi költségvetési rendelet hatálybalépéséig 2008.  évi szinten gondos-
kodjon az átmeneti gazdálkodásról.

17. §

2008. évben az e rendelet hatálybalépéséig tartó átmeneti gazdálkodást 
elfogadja.

18. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2008. 
január 1-től kell alkalmazni.

*(2) A rendelet módosítása a kihirdetést követő 2. napon lép hatályba.

(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti: 
- az 1/2000./II.14./ FKKT rendelet Az önkormányzat 2000. évi költségvetéséről, 
a 2001. és 2002. évekre várható előirányzatokról,

8
-  5/2000./IV.10./  FKKT  rendelet  Az  önkormányzat  1999.  évi  költségvetése 
végrehajtásáról,
- 10/2000./XII.7./ FKKT. rendelet Az önkormányzat 2000. évi költségvetéséről, 
a 2001. és 2002. évekre várható előirányzatokról szóló rendelete,
- 1/2001./II.16./ FKKT rendelet Az önkormányzat 2001. évi költségvetéséről, a 
2002. és 2003. évekre várható előirányzatokról szóló rendelet módosításáról,
- 6/2001./IV.19./ FKKT rendelet Az önkormányzat 2000. évi költségvetésének 
végrehajtásáról,
-  7/2001./IX.25./ FKKT rendelet Az önkormányzat 2001. évi költségvetéséről, a 
2002. év 2003. évekre várható előirányzatokról szóló rendelet módosításáról,



- 11/2001./XII.6./ FKKT rendelet Az önkormányzat 2001. évi költségvetéséről, 
a 2002. év 2003. évekre várható előirányzatokról szóló rendelet módosításáról,
- 1/2002./II.26./ FKKT rendelet Az önkormányzat 2002. évi költségvetéséről, a 
2003. és 2004. évekre várható előirányzatokról,
- 5/2002. /IV.22./ FKKT rendelet az önkormányzat 2001. évi költségvetésének 
végrehajtásáról,
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- 7/2002. /X.1./ FKKT rendelet Az önkormányzat 2002. évi költségvetéséről, a 
2003. év 2004. évekre várható előirányzatokról szóló rendelete módosításáról,
- 9/2002./XII.10./ FKKT rendelet Az önkormányzat 2002. évi költségvetéséről, 
a 2003. és 2004. évekre várható előirányzatokról szóló rendelete módosításáról,
- 5/2003./II.27./ FKKT rendelet Az önkormányzat 2002. évi költségvetéséről, a 
2003. és 2004. évekre várható előirányzatokról szóló rendelete módosításáról.
- 7/2003./IV.17./ FKKT rendelet Az önkormányzat 2002. évi költségvetésének 
végrehajtásáról.

(4)  A  rendeletet  a  körjegyzőségi  hivatalban  lehet  megtekinteni,  melyre  a 
lakosság  figyelmét  az  önkormányzati  hivatal  épületén  kívül   elhelyezett 
hirdetőtáblán hirdetménnyel kell felhívni.

Fülesd, 2008. február 20.

Márton László s.k. Balogh Erzsébet s.k.
polgármester körjegyző

Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2008. február 21.

                                                                       Balogh Erzsébet s.k.
                                      körjegyző

*Záradék: A rendelet módosítás kihirdetésének időpontja 2009. január 26.

Balogh Erzsébet körjegyző
                                                                 megbízásából:

Rudnák Judit s.k.
gazdasági vezető



9
Tárgy: /3./  tsp./  Felső-Tisza  Vidéki  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási 

Megállapodásának módosítása.

Előadó: Márton László polgármester
            
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként van elhelyezve.

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A képviselőtestület az előterjesztéssel kapcsolatban 4 egyhangú igen szavazattal 
az alábbi határozatot hozta:

Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
                                               2/2009. /I. 21./ KT. sz.

h  a  t  á  r  o  z  a  t a

Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítása.

A Képviselőtestület:

A többcélú kistérségi társulásról szóló 2004. évi CVII. Törvény 1.§. (9) 
bekezdése b.) pontjában kapott felhatalmazás alapján:

1./  A felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás társulási 
megállapodás I. fejezet 7. pontjában szereplő, a kistérség lakosságszámára 
vonatkozó számadatot korrigálja a következő számadatra: 40 294

2./ A IV. fejezet 8. és 10. pontjában nevezett megyei közigazgatási hivatal 
megnevezés helyére az Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal 
megnevezés lép.

3./ A megállapodás III. fejezet A társulás részletes feladatai, hatásköre 3. 
pont szociális feladatok szövegrészt az alábbi szövegrészre módosítja: 
„A Társulás biztosítja a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 
1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) szerinti jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás, családsegítés, támogató szolgáltatás, közösségi ellátások, 



nappali ellátás, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, szociális 
alapszolgáltatási feladatokat.”

4./ A megállapodás II. fejezet A Társulás céljai, feladatai 4. pontbeli 
felsorolásból a katasztrófavédelmi, polgárvédelmi feladatok kivételre 
kerülnek.
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5./ A Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
megállapodásának V. fejezet A társulás gazdálkodása, vagyona 5. pontbeli 
rendelkezését az alábbi szövegezésre módosítja:
„ Az önkormányzatok vállalt pénzügyi hozzájárulása nem teljesítése esetén a 
Társulás adott önkormányzattal szemben polgári peres eljárás 
kezdeményezését alkalmazza.
A pénzügyi teljesítést követő dokumentumban (megállapodás, határozat, 
számla, stb.) meghatározott teljesítési időpont elmulasztása az 1. számú 
írásbeli felszólítást vonja maga után nyolc nap elteltével.

6./ Az 1. számú felszólításban meghatározott teljesítési időpont ismételt 
elmulasztása esetén a 2. számú írásbeli felszólításra kerül sor az 1. számú 
felszólítása kézhezvételétől számított 15 munkanap elteltével.
A polgári peres lejárás a pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése estén lép 
életbe a második írásbeli felszólítás kézhezvételétől számított 15 munkanap 
elteltével.

Fülesd, 2009. január 21.

Márton László s. k.                                     Balogh Erzsébet körjegyző
          polgármester                                                        megbízásából:

Rudnák Judit s.k.
   gazdasági vezető

Tárgy: /4./  tsp./ Felső-Tisza  Vidéki  Gyermekjóléti  és  Szociális  Intézmény 
fenntartó Társulás 2009. évi költségvetésének elfogadása.

Előadó: Márton László polgármester
            



Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként van elhelyezve.

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A képviselőtestület az előterjesztéssel kapcsolatban 4 egyhangú igen szavazattal 
az alábbi határozatot hozta:
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Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

                                               3/2009. /I. 21./ KT. sz.
h  a  t  á  r  o  z  a  t a

Felső-Tisza Vidéki Gyermekjóléti és Szociális Intézmény fenntartó Társulás 
2009. évi költségvetésének elfogadásáról.

A Képviselőtestület:

A Felső-Tisza Vidéki gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulás 
2009. évi költségvetését elfogadja.

Fülesd, 2009. január 21.

Márton László s. k.                                     Balogh Erzsébet körjegyző
          polgármester                                                        megbízásából:

Rudnák Judit s.k.
  gazdasági vezető

Márton László: /polgármester Bejelenti, hogy a Képviselő-testület zárt ülésen 
folytatja munkáját az 5./ napirendi pont tárgyalásával. 

k.m.f.

Márton László                                             Balogh Erzsébet körjegyző
          polgármester                                                        megbízásából:



  Rudnák Judit 
  gazdasági vezető
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