Különszám
Erdőkürt község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2011. (II.15.) Kt. számú rendelete
Erdőkürt község Önkormányzat Képviselő-testülete Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról szóló
2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban Hgt.) 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
Erdőkürt község közigazgatási területén a hulladékkezelési közszolgáltatási díj, a különböző űrmértékű hulladékgyűjtő edények ürítési díjai a 120 literes edény ürítési díjához viszonyítva:
(1)

- 120 literes edényzet (100 %)
- 120 literes edényzet éves díja:

(2)

- 60 literes edényzet (75 %)
- 60 literes edényzet éves díja:

298,- Ft + ÁFA/alkalom
15.496,- Ft + ÁFA

223,- Ft + ÁFA/alkalom
11.596,- Ft + ÁFA
2. §
(1) Üdülőingatlanok (hétvégi házak) esetében a díjfizetési időszak hossza 6 hónap.
(2) Üdülőingatlan esetében a közszolgáltatási díj az éves díj 50 %-a.
3. §
Az éves díj egyösszegű befizetési kedvezménye: 5 %
4. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napjától lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. január 01-től kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben meghatározott módon a jegyző gondoskodik.
(2) Hatályát veszti 2011. január 01-től Erdőkürt község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (I.05.) Kt. számú rendelete a lakossági szilárd hulladék gyűjtés, szállítás és ártalmatlanítás
díjának megállapításáról.
Erdőkürt, 2011. február 8.
Szebenszkiné Palik Katalin
polgármester

Szabados Adrienn
jegyző

Záradék:
Ezt a rendeletet 2011. február 15-én kihirdettem.
Szabados Adrienn
jegyző
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Erdőkürt község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2011. (III.08.) Kt. számú rendelete
a község 2011. évi költségvetéséről
Erdőkürt község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. tv. 91. §-ában és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-ában kapott
felhatalmazás alapján 2011. évi költségvétéséről az alábbi rendéletét alkotja:
1. §.
(1) Képviselő-testület a 2011. évi költségvetési bevétel főösszegét: 70.891 e Ft-ban állapítja meg.
(2) A rendélet 1 § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszegén belül:
a) Intézményi működési bevételek:
4.557 eFt
b) Önkormányzat sajátos működési bevételek:
20.515 eFt
c) Működési támogatások (normatíva):
24.062 eFt
d) Felhalmozás és tőkejellegű bevételek:
700 eFt
e) Támogatások, átvett pénzeszközök:
1.150 eFt
f) Kölcsönök (árvíz)
30 eFt
g) Pénzforgalom nélküli bevételek:
19.877 eFt
2. §.
(1) A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetési kiadási főösszegét 70.891 eFt-ban állapítja meg.
(2) A rendelet 2. §. (1). bekezdésében megállapított kiadási főösszegezi belül:
a) Személyi juttatások kiadásai:
32.276 eFt
b) Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai:
8.179 eFt
c) Dologi és egyéb folyó kiadások:
20.791 eFt
d) Egyéb működési kiadások:
- támogatásértékű pénzeszközátadás
350 eFt
- műk. célű pénzeszközátadás áll.házt. kívülre
200 eFt
- szociálpolitikai juttatás (segélyek)
3.457 eFt
e) Tartalék
5.638 eFt
3. §.
(1) A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetési általános tartalék összegét 5.638 eFt-ban állapítja a meg.
(2) A Képviselő-testület a költségvetési tartalékát értékpapírokban, illetve pénzintézeti lekötött betétként hasznosítja.
(3) A tartalék pénzeszköz 2/3-ad részét lehet értékpapír, míg a fennmaradó részét lekötött betétként
kell elhelyezni a számlavezető pénzintézetnél.
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4. §.
A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének elemi költségvetését
az alábbiak szerint állapítja meg:
(1) A Polgármesteri Hivatal 2011. évre jóváhagyott kiadási előirányzatának főösszegét 22.011 eFt
-ban hagyja jóvá.
Ezen belül
a) Személyi juttatások előirányzata:
8.644 eFt
b) Munkaadói járulékok összege:
2.056 eFt
c) Dologi kiadások:
5.423 eFt
d) Pénzeszköz átadás
250 eFt
e) Tartalék
5.638 eFt
(2) A Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetési létszámkeretét 1 fő tiszteletdíjas polgármester,
2 fő főállású köztisztviselő, 1 fő részmunkaidős köztisztviselő (4 óra) és 1 fő részmunkaidős (6
óra) munkavállaló személyben hagyja jóvá.
(3) A Polgármesteri Hivatal egyéb szakfeladatainak 2011. évre jóváhagyott kiadási előirányzatának főösszegét 9.928 eFt-ban hagyja jóvá:
Ezen belül:
b) Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
150 eFt
c) Közutak és hidak üzemeltetése
375 eFt
d) Közvilágítási feladatok ellátása
1.562 eFt
e) Pénzbeli ellátások
3.457 eFt
f) Civil szervezetek támogatása
200 eFt
g) Város és Községgazdálkodás
810 eFt
(4) A Közfoglalkoztatási feladatok kiadási előirányzatának főösszegét 429 eFt-ban hagyja jóvá,
mellékletében részletezettek szerint.
Ezen belül:
a) Személyi juttatások előirányzata:
280 eFt
b) Munkaadói járulékok összege:
37 eFt
c) Dologi kiadások:
112 eFt
(5) A Közfoglalkoztatás 2011. évi költségvetési létszámkeretét 1 fő 8 órás közfoglalkoztatott (3 hó)
és 9 fő 4 órás közfoglalkoztatott (2 hó) személyben hagyja jóvá.
5. §
(1) A Képviselő-testület a Falugondnoki Szolgálat kiadási előirányzatának főösszegét 2.261 eFt-ban
hagyja jóvá.
Ezen belül:
a) Személyi juttatások előirányzata:
1.212 eFt
b) Munkaadói járulékok összege:
304 eFt
c) Dologi kiadások:
745 eFt
(2) A Falugondnoki Szolgálat 2011. évi költségvetési létszámkeretét 1 fő közalkalmazott személyben hagyja jóvá.
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6. §.
A Képviselő testület az önállóan működő költségvetési szerveinek elemi költségvetését az alábbiak
szerint állapítja meg:
(1) A Gróf Wilczek Frigyes Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 2011. évi kiadási előirányzatának főösszegét 36.262 eFt-ban hagyja jóvá:.
Ezen belül
a) Személyi juttatások előirányzata:
21.780 eFt
b) Munkaadót terhelő járulékok összege:
5.574 eFt
c) Dologi kiadások összege:
8.908 eFt
(2) Az Gróf Wilczek Frigyes Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 2011. évi létszámkeretét 9 fő főállású közalkalmazottban és 2 fő részmunkaidős (6 óra) közalkalmazottban határozza
még.
7. §.
(1) Az önkormányzat korrigált pénzmaradványa 19.876 eFt, melyből a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa 78 eFt.
(2) A tervezett pénzmaradványt a képviselő-testület pályázati önerő céljára veszi igénybe.
8. §
A Képviselő-testület a 2011-2012-2013 évre vonatkozó gördülő tervét a 1. melléklet szerint hagyja
jóvá.
9. §.
A Képviselő-testület a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2011. évre vonatkozó költségvetését a 2.
melléklet szerint hagyja jóvá.
10. §.
A Képviselő-testület a 2011-ben nyújtott közvetlen, közvetett, valamint az átadott pénzeszközeit a
3. számú melléklet mutatja be.
11. §.
A Képviselő-testület az éves előirányzat felhasználási tervet az 4. számú mellékletében foglaltak
szerint hagyja jóvá.
12. §
A rászorultságtól függő pénzbeni és természetbeni szociális ellátásokat az 5. számú melléklet tartalmazza.
15. §
A Képviselő-testület a köztisztviselők cafetéria-keretét 200 ezer Ft-ban határozza meg.
16. §
A Képviselő-testület étkezési hozzájárulást állapít meg intézményeiben dolgozó közalkalmazottak
és munkavállalók részére, melynek összege 7.000,- Ft/hó.
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17. §
(1) A Képviselő-testület számla ellenében védőruhát biztosít az alábbi munkakörökben foglalkoztatott dolgozói részére:
a) konyhai dolgozók részére:
10.000,- Ft/év
b) falugondnok részére:
30.000,- Ft/év
c) takarítónők részére:
3.000,- Ft/év
(2) A Képviselő testület az óvónők és a dajkák részére évente egy db fehér köpenyt biztosít számla
ellenében.
A 2011 évi költségvetés végrehajtásának szabályai
18. §
(1) A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek arra, hogy jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást 100.000,- Ft erejéig végrehajtsa, melyről a következő testületi ülésen be kell számoljon.
(2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok, a bevételi többlet, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt és a Képviselő-testület által elfogadott előirányzatátcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület negyedévente
dönt.
19. §
A költségvetésben nem szereplő beruházási, felújítási kiadások jóváhagyása, vagyonnal történő rendelkezés – értékhatártól függetlenül – a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A döntés feltétele a
kiadás fedezetéül szolgáló forrás megjelölése.
20. §
(1) A civil szervezetek számára megállapított keretösszeget pályázati úton osztja fel a képviselőtestület. A pályázati felhívást 2011. márciusáig kerül kiírásra.
(2) A támogatásban részesülő szervezetek az anyagi támogatással kötelesek elszámolni a Képviselőtestület felé. A támogatások utalását a Polgármesteri Hivatal a mindenkori pénzügyi helyzetnek
rendeli alá, a ki nem merített támogatási keret a következő évre nem vihető át.
21. §.
A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő földek lakosság által történő művelése esetén bérleti díjat nem határoz meg.
22. §
(1) A Képviselő-testület a köztemetőben a sírhelyek díját az alábbiak szerint határozza meg:
a) egyszemélyes sírhely:
5.000,- Ft
b) kétszemélyes sírhely:
7.000,- Ft
c) sírbolt:
100.000,- Ft
d) urna sírhely:
5.000,- Ft
(2) A ravatalozóban lévő koporsóhűtő használatáért a hozzátartozó minden megkezdett nap után 760,Ft/nap + ÁFA összeget köteles fizetni az önkormányzatnak.
23. §.
A Művelődési Ház nagytermének bérleti díja: 5.000,- Ft/nap
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24. §
A Polgármesteri Hivatalban történő fénymásolás díja a következő:
a) A4-es lap
20,- Ft/lap
b) A3-as lap
40,- Ft/lap
c) faxolás díja
30,- Ft/lap
25. §
A Képviselő-testület a házi segítségnyújtás személyi térítési díját 276,- Ft/óra összegben határozza
meg.
26. §
(1) Az önkormányzat tulajdonában lévő mezőgazdasági kistraktor a lakosság részére szállítási szolgáltatást végezhet, melynek díja: 2.500,- Ft/óra + ÁFA.
(2) A lakosság részére történő fűkaszálás bruttó díja a következő:
a) kistraktorral:
15,- Ft/m2
b) bozótvágó géppel:
20,- Ft/m2
(3) Az (1)-(2) bekezdésben felsorolt gépekkel végzett szolgáltatások díjából származó bevételt a gépek üzemeltetési, javítási költségeire, valamint az önkormányzat alaptevékenysége körében ellátandó alapfokú oktatási, nevelési feladatokra fordítja.
27. §
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az önállóan működő költségvetési szervek vezetőit a bevételek beszedésére és a kiadási előirányzatok mértékéig a kötelezettségvállalásra, a szükséges ellenjegyzés, utalványozás megléte mellett.
28. §.
A rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza:
1. 3 éves gördülő terv
2. Szlovák Kisebbségi Önkormányzat költségvetése
3. Közvetlen, közvetett, valamint az átadott pénzeszközök
4. Éves előirányzat felhasználási terv
5. Pénzbeni és természetbeni szociális ellátások
6. Általános és Iskola költségvetése
7. Normatív támogatások
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29. §.
(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2011. január 1-jétől kell alkalmazni.
(2) Kihirdetéséről a Szervezeti és Működési Szabályzat előírásai szerint a helyben szokásos módon a
jegyző gondoskodik.
Erdőkürt, 2011. március 01.
Szebenszkiné Palik Katalin
polgármester

Szabados Adrienn
jegyző

Záradék:
A rendeletet 2011. március 08-án kihirdettem.
Szabados Adrienn
jegyző
Erdőkürt község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2011. (II.15.) Kt. számú rendelete
a közterületek használatáról és a közterület használati díj megállapításáról
szóló 6/2010. (XI.11.) Kt. számú rendelet módosításáról
Erdőkürt község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közterület-használat helyi rendjéről az
alábbi rendeletet alkotja:
1. §
Az Ör. 7. § a) pontja az alábbiak szerint módosul:
„a) a helyi közút és tartozékainak a közútkezelési szabályok érvényesítése érdekében történő használatához,”
2. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napjától lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben meghatározott módon a jegyző gondoskodik.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az Ör. 6. § (1) bekezdés f) pontja, 8. §
(4) bekezdése, valamint 23. §-a.
Erdőkürt, 2011. február 08.
Szebenszkiné Palik Katalin
polgármester

Szabados Adrienn
jegyző

Záradék:
Ezt a rendeletet 2011. február 15-én kihirdettem.
Szabados Adrienn
jegyző
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Erdőkürt község Önkormányzat
5/2011. (III.08.) Kt. számú rendelete
a térítési díjakról
Erdőkürt község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény 115. §-ában kapott felhatalmazás alapján a
következő rendeletet alkotja:
1. §
(1) A rendelet hatálya a napközi otthonos ellátásban részesülő óvodásokra, általános iskolásokra, az
étkezést kötelezően igénybe vevőkre, óvodai, iskolai és egyéb alkalmazotti felnőtt dolgozókra, a
szociális étkezőkre valamint a vendég és alkalmi étkezőkre terjed ki.
(2) Az Óvoda konyhája a napközi otthonos óvoda ellátásban és a köteles étkezők részére tízórait, ebédet és uzsonnát biztosít, minden további (1) bekezdésben szereplő részére ebédet biztosít.
(3) A térítési díj fizetésére vonatkozó normatív kedvezményeket külön jogszabályok határozzák meg.
2. §
Az Önkormányzat által fenntartott intézményekben az ellátott által fizetendő élelmezési nyersanyag
norma a következők szerint alakul:
a) Óvoda
napi háromszori étkezés
bruttó 365,- Ft/fő/nap
b) Általános Iskola
napi egyszeri étkezés (ebéd)
bruttó 460 Ft/Fő/nap
c) Óvodai alkalmazottak térítési díja (napi 2x)
bruttó 535 Ft/fő/nap
d) Felnőtt étkezők térítési díja (ebéd)
(szociálisan rászoruló, közalkalmazott, köztisztviselő)
bruttó 500 Ft/fő/nap
4. §
(1) Vendég étkező térítési díja (ebéd)
bruttó 735 Ft/fő/nap
(2) Ételmaradék
bruttó 800 Ft/hó
5. §
Ez a rendelet a kihirdetés napjától lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. január 01-től kell alkalmazni.
A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben meghatározott módon a jegyző gondoskodik.
Erdőkürt, 2011. március 01.
Szebenszkiné Palik Katalin
polgármester

Szabados Adrienn
jegyző

Záradék:
Ezt a rendeletet 2011. március 08-án kihirdettem.
Szabados Adrienn
jegyző
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