
BOD/536-2 2021.

JEGYZŐKÖNYV

észült: Bodony ozségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága 2021. szeptember
hó 27. napján megtartott üléséről.

Ülés helye: Parádi Közös Önkormányzati Hivatal Bodonyi Kirendeltsége Bodony, Liget utca 2.

Hjozats~j~a Tárgy
1/2021. (IX.27.) a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet véleményezése
2/2021. (lX.27.) a gyermekvédelemről szóló 16/2005. (Xll.16.) önkormányzati rendelet

hatályon_kívül_helyezésének_véleményezése.
3/2021. (lX.27.) az önkormányzat 2021. I. félévi gazdálkodási beszámolójának

véleményezése
4/2021. (IX. 27.) a 2021. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosításának

véleményezése

Napirend:

1. A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet véleményezése.

2. A Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekvédelemről szóló

16/2005. (XIl.16.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezésének

véleményezése.

3. Beszámoló az Önkormányzat 2021. I. félévi gazdálkodásáról.

4. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet

módosításának véleményezése.

Jelen vannak: Szabó Gábor elnök
Kovács Dominika képviselő
Vince-Kovács Katalin képviselő
Rauchné Béres Mária pénzügyi főtanácsos
Dr. Oláh Sándor Dávid aljegyző

Szabó Gábor a bizottság elnöke:
Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottsági tagok jelen vannak ülést határozatképesnek mondja
ki és megnyitja. A mai ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének Vince-Kovács Katalin képviselőt javasolja.

A Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a mai ülés jegyzőkönyv hitelesító’jének
Vince-Kovács Katalin képviseló’t választotta meg.

Szabó Gábor a bizottság elnöke:
Javaslatot tesz az ülés napirendjére vonatkozóan.

Javasolt napirendi pontok: ~



1. A szociális ellátásokrál szóló önkormányzati rendelet véleményezése.

2. A Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekvédelemről szóló

16/2005. (XII.16.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezésének

véleményezése.

3. Beszámoló az Önkormányzat 2021. I. félévi gazdálkodásáról.

4. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet

módosításának véleményezése.

A Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az elnök á Ital javasolt napirendi
pontokat.

1. napirendi pont

Dr. OIáh Sándor Dávid:

Ajogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 22. ~-a kimondja, hogy a jogalkalmazás és az utólagos
hatásvizsgálat tapasztalatait is figyelembe véve önkormányzati rendelet esetén a jegyző
gondoskodik arról, hogy a tárgykört érintő új jogi szabályozás vagy módosítás során, ennek
hiányában e célból kiadott jogszabály keretében
a) az elavult, szükségtelenné vált,
b) a jogrendszer egységébe nem illeszkedő,
c) a szabályozási cél sérelme nélkül egyszerűsíthető, a jogszabály címzettjei számára gyorsabb,
kevésbé költséges eljárásokat eredményező szabályozással felváltható,
d) a normatív tartalom nélküli, tartalmilag kiüresedett vagy egyébként alkalmazhatatlan, vagy
e) az indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű szabályozást megvalósító
jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésére, illetve megfelelő módosítására kerüljön sor.

Ezen törvényi rendelkezésnek megfelelően szükségessé vált a jelenleg hatályban lévő a szociális
ellátásokról szóló 3/2015.(ll.27.) önkormányzati rendelet, és a gyermekvédelemről szóló 16/2005.
(XII. 16.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata.

Fentieken túl a Heves Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztálya is törvényességi
felhívást intézett önkormányzatunk felé, melyben kezdeményezte az érintett önkormányzati
rendeletek hatályon kívül helyezését.

A rendelet-tervezetek elkészültek, melyek formai tagolása a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009.
(XII. 14.) IRM rendeletben foglalt szabályok alapján történt.

Szabó Gábor a bizottság elnöke:
A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletet megismertük, kérem javasolja határozatával a
bizottság a testület elé terjesztését.

~D~kOi~t~



A Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélküljavasolja a képviselő-testület elé terjeszteni
döntésre a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet elfogadását.

BODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA
1/2021. (IX.27.) számú határozata:

Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta a
szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelettervezetet, melyet a Képviselő-testület
felé elfogadásra javasol.

2. napirendi pont

Szabó Gábor a bizottság elnöke:
A 2. napirendi pont anyagát az 1. napirendi pontban mindannyian megismertük, kérem javasolja a
Bizottság elfogadásra a Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a
gyermekvédelemről szóló 16/2005. (XII.16.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezését.

A Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélküljavasolja a képviselő-testület elé terjeszteni
döntésre Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekvédelemről szóló 16/2005. (XII. 16.)
önkormányzati ren deletének hatályon kívül helyezését.

BODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA
2/2021. (IX.27.) számú határozata:

Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta a
Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekvédelemről szóló 16/2005.
(Xll.16.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezését, melyet a Képviselő-testület
felé elfogadásra javasol.

3. napirendi pont

Rauchné Béres Mária:
Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetését a 2/2021. (11.24.)
számú rendeletével hagyta jóvá, mely módosításaival együtt képezi az önkormányzat első féléves
gazdálkodásának az alapját.

Az államháztartási számvitel változásával 2014. évtől megszűnt a féléves beszámoló készítési
kötelezettség. Ennek ellenére célszerűnek látom, hogy a testület kapjon egy átfogó képet az
önkormányzat 2021. I. félévi gazdasági helyzetéről.

A kiadások összességükben az időarányos rész alatt teljesültek, melynek oka az, hogy a felhalmozási
kiadások nagy része a második félévben realizálódik- vis maior, Magyar Falu programok.

Az önkormányzat költségvetési bevételei összességében a tervezett időarányos részének
megfelelően teljesülnek. A felhalmozási célú állami támogatás az ÉMO1 csatorna szennyvíz
beruházásra kapott összeget takarja. Az Arany János út felújítására kapott összeg 2021. év II.
félévében érkezett meg a bankszámlánkra, de az előirányzata szerepel a táblázatokban.



A mellékelt táblázatokban jól látható az önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati
funkció n ként.

Szabó Gábor a bizottság elnöke:
Az Önkormányzat 2021. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyaltuk, kérem javasolja
határozatával a bizottság a beszámoló elfogadását.

A Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Javasolja az Önkormányzat 2021. I. félévi
gazdálkodásáról szó/ó beszámoló elfogadását.

BODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA
3/2021. (lX.27.) számú határozata:

Bodony Községi Önkormá nyzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta az
Önkormányzat 2021. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót, melyet a Képviselő-testület
felé elfogadásra javasol.

4. napirendi pont

Szabó Gábor a bizottság elnöke:
Kérem szavazzunk a 2021. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosításáról.

A Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Javasolja az Önkormányzat 2021.
költségvetéséró’l szó/ó 2/2021. (/1.24.) önkormányzati rendelet módosításának e/fogadását.

BODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA
4/2021. (lX.27.) számú határozata:

Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta az
Önkormányzat 2021. évi költségvetésének a módosítását, melyet a Képviselő-testület felé
elfogadásra javasol.

Szabó Gábor a bizottság elnöke:
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, hozzászólása. Amennyiben további kérdés nem merül fel a bizottság
részéről, megköszöni a részvételt az ülést bezárja.

_
Szabó Gábor Dr. Oláh Sándor Dávid

elnök aljegyző

Vince Kovács Katalin
jk. hitelesítő


