Balajt Község Önkormányzatának
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu
13-12/2016.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. augusztus 31. napján
(szerda) de. 10.00 órai kezdettel a Községháza (3780 Balajt, Fő út 55.szám)
hivatali helyiségében megtartott munkaterv szerinti nyílt ülésén.
Jelen vannak: Szabó Zoltán polgármester, Csathó László alpolgármester,
Ádám Ferenc Györgyné képviselő
Igazoltan van távol: Berzi István képviselő és Kovács Márta képviselő
Tanácskozási joggal jelen van:

Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző
Bányainé Cserged Marianna jegyzőkönyvvezető

1./ Napirendi pont tárgyalásánál:
Dr. Hajdu József háziorvos
Szabados Bianka védőnő
Szabó Zoltán polgármester köszönti a munkaterv szerinti nyílt képviselő-testületi ülésen
a résztvevőket, majd megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel az 5 fős
testületből 3 fő jelen van.
Ismerteti a munkaterv szerinti nyílt ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint:
1./ Beszámoló az egészségügyi alapellátás helyzetéről.
Előadó: háziorvos, védőnő
2./ Tájékoztató az önkormányzat 2016. I. féléves gazdálkodásáról.
Előadó: polgármester
3./ Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról.
Előadó: polgármester
4./ A közterület-használatáról és a közterület-használati díj megállapításáról szóló
9/1995. (VI.21.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről és új rendelet
megalkotásáról.
Előadó: polgármester
5./ Javaslat az egyes önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről.
Előadó: polgármester
1

6./ Javaslat a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 3/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
Előadó: polgármester
7./ VP-6-7.2.1.2-16 kódszámú Egyedi szennyvízkezelés című pályázat önerő biztosításáról.
Előadó: polgármester
8./ Víziközmű-rendszerre vonatkozó „Gördülő Fejlesztési Terv” jóváhagyásáról.
Előadó: polgármester
9./ Indítványok, javaslatok.
Zárt ülés:
1./ Rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmek elbírálása.
Előadó: polgármester
Szabó Zoltán polgármester megkérdezi, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban a
Képviselő-testület tagjai részéről van-e észrevétel, javaslat, indítvány.
Képviselő-testület tagjai részéről a munkaterv szerinti nyílt ülés napirendi pontjaival
kapcsolatban észrevétel, javaslat, indítvány nem volt.
Szabó Zoltán polgármester módosító javaslatot tesz a napirendi pontot érintően, javasolja
9.) napirendi pontként a „Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata véleményezési
eljárásának lezárásáról” szóló előterjesztést felvenni és megtárgyalni, 10.) napirendi
pontként az „Indítványok, javaslatok”-at.
Javasolja a meghívóban szereplő 7./ napirendi pont tárgyát módosítani a pályázat író cég
által megküldött határozati javaslatban foglaltak szerint „Egyedi szennyvízberuházás
kiépítése VP6-7.2.1.2-16” azonosító számú pályázati kiírás keretében benyújtott
támogatási kérelemben szereplő önerő biztosításáról” napirendi tárgyra.
Szabó Zoltán polgármester a módosító javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a napirendi pontra tett módosító javaslatot - 3 fő döntéshozatalban való
részvételével - 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett fogadta el.
Szabó Zoltán polgármester a napirendi pontra tett javaslatot - módosító javaslattal együtt
- szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a napirendi pontra tett javaslatot, a módosító javaslattal együtt - és a
jegyzőkönyv hitelesítőinek Ádám Ferenc Györgyné és Csathó László települési
képviselőket - 3 fő döntéshozatalban való részvételével - 3 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett fogadta el az alábbiak szerint:
1./ Beszámoló az egészségügyi alapellátás helyzetéről.
Előadó: háziorvos, védőnő

2

2./ Tájékoztató az önkormányzat 2016. I. féléves gazdálkodásáról.
Előadó: polgármester
3./ Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról.
Előadó: polgármester
4./ A közterület-használatáról és a közterület-használati díj megállapításáról szóló
9/1995. (VI.21.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről és új rendelet
megalkotásáról.
Előadó: polgármester
5./ Javaslat az egyes önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről.
Előadó: polgármester
6./ Javaslat a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 3/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
Előadó: polgármester
7./ „Egyedi szennyvízberuházás kiépítése VP6-7.2.1.2-16” azonosító számú pályázati kiírás
keretében benyújtott támogatási kérelemben szereplő önerő biztosításáról.
Előadó: polgármester
8./ Víziközmű-rendszerre vonatkozó „Gördülő Fejlesztési Terv” jóváhagyásáról.
Előadó: polgármester
9./ Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata véleményezési eljárásának lezárásáról.
Előadó: polgármester
10./ Indítványok, javaslatok.
Zárt ülés:
1./ Rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmek elbírálása.
Előadó: polgármester
Tárgyalt napirendi pontok:
1./ Beszámoló az egészségügyi alapellátás helyzetéről.
Előadó: háziorvos, védőnő
2./ Tájékoztató az önkormányzat 2016. I. féléves gazdálkodásáról.
Előadó: polgármester
3./ Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról.
Előadó: polgármester
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4./ A közterület-használatáról és a közterület-használati díj megállapításáról szóló
9/1995. (VI.21.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről és új rendelet
megalkotásáról.
Előadó: polgármester
5./ Javaslat az egyes önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről.
Előadó: polgármester
6./ Javaslat a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 3/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
Előadó: polgármester
7./ „Egyedi szennyvízberuházás kiépítése VP6-7.2.1.2-16” azonosító számú pályázati kiírás
keretében benyújtott támogatási kérelemben szereplő önerő biztosításáról.
Előadó: polgármester
8./ Víziközmű-rendszerre vonatkozó „Gördülő Fejlesztési Terv” jóváhagyásáról.
Előadó: polgármester
9./ Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata véleményezési eljárásának lezárásáról.
Előadó: polgármester
10./ Indítványok, javaslatok.
Zárt ülés:
1./ Rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmek elbírálása.
Előadó: polgármester
1./ Napirendi pont tárgya:
Beszámoló az egészségügyi alapellátás helyzetéről
Előadó: háziorvos, védőnő
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.)
Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Szabó Zoltán polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelent Hajdu József
háziorvost és Szabados Bianka védőnőt. Megkérdezi, hogy kívánnak-e a beszámolóhoz
szóbeli kiegészítést tenni?
Hajdu József háziorvos a beszámolóhoz a következő kiegészítése van: örömét és
elégedettségét fejezte ki, hogy az orvosi rendelő felújításra került, illetve hogy internet
elérés is van a helyiségben, így a betegek adatai szinte naprakészek. Igyekszik kiszűrni,
hogy a betegek több hasonló gyógyszer ne írassanak fel. Felhívja a figyelmet arra, hogy
mivel lehetőség van gyógyszertámogatásra Balajton, akinek közgyógyellátása van,
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véleménye szerint az ne kapjon ilyen támogatást. A falugondnoki szolgálat felíratja a
gyógyszereket, így a betegekkel való találkozás elmarad. Tapasztalatai alapján
környékünkön is megjelent a kábítószer, elsősorban a kisebbség körében, melynek
hatásaival a jövőben biztos, hogy számolni kell.
Szabados Bianka védőnő a beszámolót a következő két dologgal egészíteni ki: korábban
is már a kötelező védőoltás a településen kapták meg a csecsemők, ami egy ideje abba
maradt. Most ismét szeretnék, hogy ezt a feladatot itt tudják elvégezni. Arról már
beszéltünk, illetve ígéretet kaptunk, hogy a tanácsadás idejére az önkormányzat biztosít
hűtőt az oltóanyag tárolására. A másik, hogy akkor mi is, mint Hajdu doktor igénybe
vennénk az internetes lehetőséget a recept íráshoz, illetve az adatok ellenőrzéséhez.
Szabó Zoltán polgármester, - mivel kérdés, vélemény nem volt - az előterjesztés
határozati javaslatának az elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot - 3 fő döntéshozatalban való részvételével - 3 igen, 0 nem
szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő határozatát:
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
74/2016. (VIII.31.) határozata
Tárgy: Beszámoló az egészségügyi alapellátás helyzetéről
Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a
továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta az egészségügyi
alapellátás helyzetéről szóló háziorvos és védőnő által készített
beszámolót.
Képviselő-testület a háziorvos és védőnő egészségügyi alapellátás
helyzetéről szóló beszámolóját e l f o g a d j a .
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

2./ Napirendi pont tárgya:
Tájékoztató az önkormányzat 2016. I. féléves gazdálkodásáról
Előadó: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.)
Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Szabó Zoltán polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy az
önkormányzat a 2016. évi költségvetését 94.809 e forint költségvetési bevétellel, és 94.809
e forint költségvetési kiadással fogadta el.
Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi zárszámadását a 6/2016.(IV.28.)
önkormányzati rendelettel elfogadta, 1.771 e forint helyesbített maradvánnyal hagyta jóvá.
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Az Önkormányzat 2016. évi feladatainak végrehajtásához költségvetési bevételeinek
tervezett előirányzata 111.027 ezer forint, melyet a központi költségvetésből nyújtott
támogatás összegével 16.218 ezer forinttal egészített ki, így összesen 111.027 ezer forint
forrással számoltunk.
2016. I. félévében az Önkormányzat részére az állami
hozzájáruláson felül támogatás nem került utalásra.
A 2016. évi költségvetés bevételeinek első félévi alakulásáról az 1. melléklet szerint adok
számot.
A központi költségvetésből származó bevételek 74 %-ban realizálódtak, 6 havi teljesítést
tartalmaznak. A magas százalékos arányt az orvosi rendelő felújítására kapott támogatás
emelte meg.
Működési célú támogatás értékű bevételeknél a hosszú távú közfoglalkoztatás bér és
járuléka, dologi és egyéb kiadásai 55 %-ban időarányosan realizálódott.
Felhalmozási jellegű bevételeknél az önkormányzat hosszú távú közfoglalkoztatás
keretében kapott működési bevételt használta felhalmozási kiadásba.
Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében más felhalmozási jellegű bevétel nem került
tervezésre.
Az Önkormányzat adóbevétele 27 %-ban realizálódott. Az adóbevétel tervezett összege
2.326.000.- forint volt, teljesült 690.614.- forint. Az adó befizetések határideje 2016.
szeptember 15. napja.
Egyéb működési bevétel - szolgáltatások ellenértéke - a Balajt, Fő út 26. szám alatti
önkormányzati tulajdonú ingatlan rezsi költsége, ami 337.858.- forint, befizetésre nem
került sor.
Fűnyírásból származó bevétel: 7.000.- forint.
A TIGÁZ. által fizetett rendszerhasználati díj 25.850.- forint.
A működési kiadások alakulásáról az 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően, az
alábbiakban adok számot.
A működési kiadások előirányzata 111.027 ezer forintra módosult.
A kiadási előirányzat 56 %-át használtuk fel a beszámolási időszak során, időarányosan.
A személyi kiadás teljesítése 51 %, hasonló arányú a munkaadót terhelő járulékok
alakulása is. Az időarányostól magasabb a teljesítés a közfoglalkoztatásnál az év közben
induló programok miatt. A közfoglalkoztatás átlagos létszáma nem haladja meg a
tervezettet.
A dologi kiadások előirányzatának 45 %-át használtuk fel. A Képviselő-testület elrendelte
a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulással szemben 2015. II. félévi díjkülönbözet jogcímén fennálló - 76.940.- forint tartozás megfizetését 2016. június 15. napjáig, melynek fedezetét az önkormányzat 2016. évi költségvetése
terhére biztosította.
Képviselő-testület a Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete részére 10.000.forint összegű vissza nem térítendő támogatást biztosított. Az Önkormányzat 2016. június
18. napján megrendezett Kulturális Nap rendezvényre 555.000.- forintot használt fel 2016.
június 30. napjáig. Utalásra kerül még 64.000.- forint a vendéglátás költségei.
Az ellátottak pénzbeli juttatásain belül a szociális ellátásokra a tervezett összeg 37 %-át
használtuk fel a beszámolási időszakban.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer pályázat keretében
utalásra került 50.000.- forint.
Az egyéb működési célú kiadások felhasználása elmarad a tervezettől. Az államháztartáson
belülre nyújtott működési célú támogatáson belül az Edelényi Többcélú Kistérségi
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Társulás részére az Orvosi Ügyelet támogatására havonta 33.533.- forint került utalásra,
összesen: 167.665 e forint összegben.
A belső ellenőrzési feladatok ellátására a belső ellenőr megbízási díjára negyedévente
30.000.- forint került utalásra 2016. évben. A decemberi számla kifizetése január
hónapban történt, így további 30.000.- forint kiadás jelentkezik.
A gyermekorvosi, valamint a háziorvosi feladatellátásra 30.000.- forint került kifizetésre
negyedévente, összesen: 30.000.- forint kiadást jelent féléves viszonylatban. (Egy számla
került részükről megküldésre).
A felhalmozási kiadásoknál a közfoglalkoztatási program keretében került sor a
vízelvezető árok, járda felújítására, színpad kialakítására
Felújítás összesen: 2.200 e forint (Start munkaprogram keretében a hivatal udvarán színpad
kialakítása).
Fejlesztési beruházás: (orvosi rendelő felújítása) 23.283 e forint.
Az Önkormányzat 2015. évre vonatkozóan az államháztartáson belüli megelőlegezés
címén 963.644.- forintot kapott, amit 2016. évben visszafizetésre került az Önkormányzat
részéről (december havi bérelőleg).
A 2016. évi gazdálkodás első féléves helyzetét összegezve megállapítható, hogy működési
forráshiányunk az előző évi költségvetési maradványbók finanszírozható, így a
feladatellátásban fennakadás nem volt.
Szabó Zoltán polgármester, - mivel kérdés, vélemény nem volt - az előterjesztés
határozati javaslatának az elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot - 3 fő döntéshozatalban való részvételével - 3 igen, 0 nem
szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő határozatát:
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
75/2016. (VIII.31.) határozata
Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2016. I. féléves
gazdálkodásáról
Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a
továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta az önkormányzat
2016. I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót és az alábbi
döntést hozza:
Képviselő-testület Balajt Község Önkormányzata 2016. évi
gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló szöveges értékelést,
valamint a - határozat 1. és 2. mellékleteit - az abban foglaltaknak
megfelelően tudomásul veszi.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
1. melléklet a 75/2016.(VIII.31.) határozathoz
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Balajt Község Önkormányzata
2016. FÉLÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK
Ezer
forintban
2016. évi
Sorszám
A
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.5.
4.6.
4.7.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.

Bevételi jogcím

B
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak
támogatása
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
Működési célú központosított előirányzatok
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
(2.1.+…+.2.5.)
Elvonások és befizetések bevételei
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
igénybevétele
Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.5.-ből EU-s támogatás
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
(3.1.+…+3.5.)
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból
megtérülések
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
igénybevétele
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.5.-ből EU-s támogatás
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)
Építményadó
Idegenforgalmi adó
Iparűzési adó
Talajterhelési díj
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
Egyéb közhatalmi bevételek
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)
Készletértékesítés ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéke
Közvetített szolgáltatások értéke
Tulajdonosi bevételek
Ellátási díjak
Kiszámlázott általános forgalmi adó
Általános forgalmi adó visszatérítése
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Eredeti
Módosított
előirányzat előirányzat

Teljesítés

C
64 828
7 623

D
81 046
7 623

E

18 338

18 433

9 570

1 200

1 200

624

37 667

53 790

66 734

2 200

2 200

2 200

2 200

2 326

2 326

691

2 070
256
290

2 070
256
290

613
78
101

50

50

75

240

240

26

80 891
3 963

5.8.
5.9.
5.10.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

Kamatbevételek
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Egyéb működési bevételek
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
9.
10.
10.1.
10.2.
10.3.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
12.
12.1.
12.2.
13.
13.1.
13.2.
13.3.
14.
14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
15.
16.
17.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
ÁH-n kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatér. ÁH-n kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
ÁH-n kívülről
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.
ÁH-n kívülről
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
(10.1.+10.3.)
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi
vállalkozástól
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
Betétek megszüntetése
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
Külföldi értékpapírok kibocsátása
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + …
+15.)
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
ÖSSZESEN: (9+16)

69 644

85 862

81 683

25 165
25 165

25 165
25 165

25 165
25 165

25 165

25 165

25 165

94 809

111 027

106 848

2. melléklet a 75/2016.(VIII.31.) határozathoz
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Balajt Község Önkormányzata
2016. FÉLÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE
KIADÁSOK
2016. évi
Sorszám

Kiadási jogcím

A
1.
1.1.

B
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási
adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés
ÁH-n belülre
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök
nyújtása ÁH-n belülre
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök
törlesztése ÁH-n belülre
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n
belülre
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés
ÁH-n kívülre
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök
nyújtása ÁH-n kívülre
- Árkiegészítések, ártámogatások
- Kamattámogatások
- Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson kívülre
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
Beruházások
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felújítások
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
Egyéb felhalmozási kiadások
2.5.-ből
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés
ÁH-n belülre
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök
nyújtása ÁH-n belülre
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök
törlesztése ÁH-n belülre

1.2.
1.3.
1.4.
1.5
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások
2.9.

ÁH-n belülre
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés

2.10.
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Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

C
67 879
33 223

D
81 633
48 811

E
58 281
41 032

5 629

6 131

6 130

15 453
9 407
4 167

16 263
9 588
840

7 232
3 519
368

34

34

402

402

29

3 765

404

305

26 930
3 266

28 431
3 266

21 540
315

23 664

25 165

21 225

ÁH-n kívülre
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök
nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.
- Lakástámogatás
- Egyéb felhalmozási célú támogatások
2.13.
államháztartáson kívülre
3.
Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.
Általános tartalék
3.2.
Céltartalék
4.
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.
5.
+ … + 5.3.)
5.1.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi
5.2.
vállalkozásnak
5.3.
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.
Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.
Pénzügyi lízing kiadásai
8.
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.
Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
9.
(5.+…+8.)
10.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)
2.11.

3./ Napirendi pontok tárgya:
Egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról
11

94 809

94 809

110 064

79 821

963

963

963

963

963

963

111 027

80 784

Előadó: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.)
Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 21-22.
§-a úgy rendelkezik, hogy az Önkormányzat által megalkotott rendeletek vonatkozásában
azok hatályosulását a jegyző folyamatosan figyelemmel kíséri, melynek eredményeként
javaslatot tesz a rendelet alkotásra feljogosított képviselő-testületnek a rendelet
módosítására, esetlegesen hatályon kívül helyezésére.
A felülvizsgálat egyik eleme a rendelet áttekintése, a másik eleme a
jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet szabályainak való
megfelelés vizsgálata.
Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátási körzetek
kialakításáról a 11/2002. (XII.18.) önkormányzati rendelete rendelkezik.
A rendelet felülvizsgálata szükséges a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.)
IRM rendelet szabályainak való megfelelés miatt.
Szabó Zoltán polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal tájékoztatást és információkérést kért a helyi
önkormányzatok egészségügyi tárgyú rendeleteinek átfogó ellenőrzéséről.
A Miniszterelnökség Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkár utasítása alapján a
megyei kormányhivatalok 2016. II. félévében átfogó vizsgálatot végeznek a helyi
önkormányzatok egészségügyi tárgyú rendeletei tekintetében, kiemelt figyelemmel az
egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1)-(2) bekezdésében
foglalt, az egészségügyi alapellátások körzeteinek kialakítására vonatkozó előírásoknak
való megfelelésre.
Az ellenőrzés célja annak vizsgálata, hogy az egészségügyi tárgyú rendeletek összhangban
állnak-e a magasabb szintű jogszabályi rendelkezésekkel, megalkotásuk során a helyi
önkormányzatok nem terjeszkedtek-e túl a törvényben biztosított hatáskörükben.
Szabó Zoltán polgármester, - mivel kérdés, vélemény nem volt - a rendelet-tervezet
elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a rendeletet-tervezetet - 3 fő döntéshozatalban való részvételével - 3
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd megalkotta a rendeletet:
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2016.(IX.1.) önkormányzati rendelete
Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról
(Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
4./ Napirendi pont tárgya:
A közterület-használatáról és a közterület-használati díj megállapításáról szóló
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9/1995. (VI.21.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről és új rendelet
megalkotásáról
Előadó: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi.)
Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző: A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 21-22.
§-a úgy rendelkezik, hogy az Önkormányzat által megalkotott rendeletek vonatkozásában
azok hatályosulását a jegyző folyamatosan figyelemmel kíséri, melynek eredményeként
javaslatot tesz a rendelet alkotásra feljogosított képviselő-testületnek a rendelet
módosítására, esetlegesen hatályon kívül helyezésére.
A helyi rendelet olyan számos szakasza változott jogszabályi változások miatt, hogy
célszerű egy új rendelet megalkotása.
A jogrendszer egységességének biztosítása, a magasabb szintű jogszabály rendelkezéseivel
való összhang biztosítása érdekében indokolt a rendelet megalkotása.
A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 32. §-a szerint
fizetési kötelezettséget megállapító, fizetési kötelezettek körét bővítő, a fizetési
kötelezettség terhét növelő, a kedvezményt, mentességet megszüntető vagy korlátozó
jogszabálya kihirdetése és hatályba lépése között legalább 30 napnak el kell telnie.
Szabó Zoltán polgármester, - mivel kérdés, vélemény nem volt - a rendelet-tervezet
elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a rendeletet-tervezetet - 3 fő döntéshozatalban való részvételével - 3
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd megalkotta a rendeletet:
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2016.(IX.1.) önkormányzati rendelete
A közterület használat rendjéről
(Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
5./ Napirendi pont tárgya:
Javaslat az egyes önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Előadó: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 5. mellékletét képezi.)
Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja.
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Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző: A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a
továbbiakban: Jat.) 13. § (2) bekezdése szerint, amennyiben a jogszabály minden
rendelkezése végrehajtottá vált, rendelkezni kell annak hatályon kívül helyezéséről.
A Jat. 12. § (1) bekezdése szerint a módosító rendelkezés és hatályon kívül helyező
rendelkezés a hatálybalépéssel végrehajtottá válik.
A Jat. 21-22. §-a úgy rendelkezik, hogy az Önkormányzat által megalkotott rendeletek
vonatkozásában azok hatályosulását a jegyző folyamatosan figyelemmel kíséri, melynek
eredményeként javaslatot tesz a rendelet alkotásra feljogosított képviselő-testületnek a
rendelet módosítására, esetlegesen hatályon kívül helyezésére.
A felülvizsgálat egyik eleme a rendelet áttekintése, a másik eleme a
jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet szabályainak való
megfelelés vizsgálata.
A hatályos joganyagból 1 db rendelet kerül ki, amelyek végrehajtottá váltak, és hatályon
kívül helyezésük a helyi önkormányzati rendeletek átláthatóságát szolgálja.
Ez a rendelet az egyes helyi önkormányzati rendeletek szabálysértési tárgyú
rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről szóló 4/2012.(V.31.) önkormányzati
rendelet.
Szabó Zoltán polgármester, - mivel kérdés, vélemény nem volt - a rendelet-tervezet
elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a rendeletet-tervezetet - 3 fő döntéshozatalban való részvételével - 3
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd megalkotta a rendeletet:
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2016.(IX.1.) önkormányzati rendelete
Egyes önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
(Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
6./ Napirendi pont tárgya:
Javaslat a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 3/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 6. mellékletét képezi.)
Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Szabó Zoltán polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy a rendelet célja,
az, hogy a családoknak minél hatékonyabb támogatást tudjanak nyújtani.
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A rendelet egyrészt lehetőséget ad a rendkívüli települési támogatás megállapítására
elsősorban azokban az esetekben, amikor a támogatás megállapításának elhúzódása az
ügyfél részére hátrányt jelentene, mert a felvetődő élethelyzet azonnali támogatás
megállapítását teszi szükségessé.
Másrészt meghatározza a települési támogatás formáit, azokat az eseteket, amelyek a család
életében folyamatosan jelentkeztek, támogatást igényelnek, de olyan élethelyzetek, amelyek
nem igénylik az azonnali támogatást.
Az alaprendelet szerint főszabályként a pénzbeli szociális ellátások kérelmező nyilatkozata
alapján folyószámlára történő utalással vagy a Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal
Balajti Kirendeltség házipénztára útján fizethetők ki.
Célszerű a gyógyszertámogatást a gyógyszertár részére biztosítani.
A gyógyszertámogatás iránti kérelmek száma az előző időszakhoz képest jelentősen
megnövekedett. A megállapított gyógyszertámogatás kérelmező részére került kifizetésre
házipénztárból. Tekintettel arra, hogy a gyógyszertámogatás iránti igény jelentősen
megnövekedett, a támogatás összege kérelmező részére házipénztárból csak akkor került
kifizetésre, amikor a gazdálkodási ügyintéző Balajton végzi a munkáját.
Kérelmező gyorsabban hozzájuthat a gyógyszeréhez, ha a gyógyszertámogatást közvetlenül
az edelényi Kígyó Gyógyszertár részére biztosítjuk. A Kígyó Gyógyszertárral történt
megállapodás alapján - az önkormányzat által biztosított keret terhére - a határozat
kézhezvételét követően kérelmező részére azonnal tudja biztosítani a gyógyszereket.
Szabó Zoltán polgármester, - mivel kérdés, vélemény nem volt - a rendelet-tervezet
elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a rendeletet-tervezetet - 3 fő döntéshozatalban való részvételével - 3
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd megalkotta a rendeletet:
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2016.(IX.1.) önkormányzati rendelete
A szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokról szóló 3/2015.(II.12.) önkormányzati rendeletet módosításáról
(Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
7./ Napirendi pont tárgya:
„Egyedi szennyvízberuházás kiépítése VP6-7.2.1.2-16” azonosító számú pályázati kiírás
keretében benyújtott támogatási kérelemben szereplő önerő biztosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 7. mellékletét képezi.)
Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja.
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Szabó Zoltán polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy 2016. július 20.
napján megtartott rendkívüli ülésén a 71/2016.(VII.20.) határozatában döntöttek arról,
hogy a Vidékfejlesztési Program keretében a VP6-7.2.1.2-16 kódszámú Egyedi
szennyvízkezelés című pályázati felhívásra támogatási kérelmet nyújtanak be, a projekt
megvalósításához szükséges önerőt biztosítják.
Elkészült a projekt teljes költségvetése, a projekt összköltsége: 108.560.270.- forint,
támogatás 95 %-a: 103.132.256,50 forint, önerő 5 %-a: 5.428.013,50 forint. A szükséges
önerő összege (bruttó összeg). A költségvetés nem tartalmazza a projektben költségkorlát
miatt el nem számolható előkészítési költségeket, természetesen a feltüntetett önerő
összege a projektben elszámolható költség 5 %-a.
Javasolja az önerő biztosítását az önkormányzat 2016. évi költségvetése terhére. A
pályázat író cég által megküldött határozati javaslat elfogadását.
Szabó Zoltán polgármester, - mivel kérdés, vélemény nem volt - az előterjesztés
határozati javaslatának az elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot - 3 fő döntéshozatalban való részvételével - 3 igen, 0 nem
szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő határozatát:
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
76/2016. (VIII.31.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: „Egyedi szennyvízberuházás kiépítése VP6-7.2.1.2-16”
azonosító
számú
pályázati
kiírás
keretében
benyújtott támogatási kérelemben szereplő önerő
biztosításáról
Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
a javaslatot, és úgy határozott, hogy Vidékfejlesztési Program
keretében a VP6-7.2.1.2-16 kódszámú Egyedi szennyvízkezelés
című pályázati felhívásra benyújtott támogatási kérelemben
szereplő, a projekt megvalósításához szükséges önerőt biztosítja a
következők szerint:
Beruházás összes költsége: 108.560.270.- forint,
Támogatás összege:
103.132.257.- forint.
Önerő összege:
5.428.014.- forint
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önerő
biztosítása érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

8./ Napirendi pont tárgya:
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Víziközmű-rendszerre vonatkozó „Gördülő Fejlesztési Terv” jóváhagyásáról
Előadó: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 8. mellékletét képezi.)
Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Szabó Zoltán polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy a víziközműszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényre hivatkozással a víziközmű-szolgáltatás
hosszú távú biztosíthatósága érdekében, tizenöt éves időtávra szóló gördülő fejlesztési terv
(a továbbiakban: GFT) készítésének kötelezettségét írja elő. A GFT-nek felújítási és pótlási
tervet, valamint beruházási tervet is kell tartalmaznia.
A felújítási és pótlási tervet a víziközmű-szolgáltatónak, míg a beruházási tervet (eltérő
megállapodás hiányában) az Ellátásért felelősnek kell elkészítenie, az érintettekkel
véleményeztetnie és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére
benyújtania. Az érintettekkel egyeztetve és velük szoros együttműködésben Társaságuk a
víziközmű-törvényben foglaltak figyelembe vételével elkészíti az érintett víziközművek
vonatkozásában a felújítási és pótlási terveket.
Felhívták a figyelmet, hogy a GFT elkészítésének és benyújtásának költségeit a víziközműtörvényben a tervrészek elkészítésére és benyújtására kötelezettek viselik a vonatkozó
1/2014.(III.4.) MEKH rendelet alapján, mely tartalmazza az igazgatási szolgáltatási díj
fizetésére vonatkozó előírásokat is.
GFT. benyújtási határideje minden év szeptember 30. napja.
Tájékoztattak arról, hogy a Társaságuk a partneri együttműködés jegyében megfelelő
feltételekkel vállalja, hogy a GFT-k Beruházási tervrészét a Magyar Energetikai és
Közműszabályozási Hivatal részére benyújtja.
A 2017-2031. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv részét képező beruházási tervet,
illetve felújítási és pótlási tervet, továbbá a szükséges nyilatkozatokat az Önkormányzat
részére megküldték.
Szabó Zoltán polgármester, - mivel kérdés, vélemény nem volt - az előterjesztés
határozati javaslatának az elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot - 3 fő döntéshozatalban való részvételével - 3 igen, 0 nem
szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő határozatát:
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
77/2016. (VIII.31.) határozata
Tárgy: Víziközmű-rendszerre vonatkozó „Gördülő Fejlesztési
Terv” jóváhagyásáról
Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a
továbbiakban:
Képviselő-testület)
megtárgyalta
az
Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. által összeállított
víziközmű-rendszerre vonatkozó „Gördülő Fejlesztési Terv”
jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
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Képviselő-testület Balajt község víziközmű-hálózatára (ivóvíz és
szennyvízhálózat) vonatkozó 2017-2031. évekre kiterjedő az ÉRV.
Zrt. által elkészített „Gördülő Fejlesztési Terv”-et - jóváhagyja és
megbízza az üzemeltetőt, hogy azt a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal felé benyújtsa.
Képviselő-testület
felhatalmazza
a
polgármestert
„Meghatalmazás”és „Nyilatkozat”-ok aláírásra.

a

Képviselő-testület megállapítja, hogy a 90/2015.(IX.2.) határozattal
elfogadott 2016-2030. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terve
érvényét veszti.
Határidő: azonnal, illetve 2016. szeptember 15.
Felelős: polgármester, jegyző

9./ Napirendi pont tárgya:
Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata véleményezési eljárásának lezárásáról
Előadó: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 9. mellékletét képezi.)
Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Szabó Zoltán polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy Balajt Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta a 10/2015. (VIII.27.) önkormányzati
rendeletét Balajt Község Helyi Építési Szabályzatáról. Képviselő-testület 2016. május 18.
napján megtartott ülésén Balajt Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló
10/2015.(VIII.27.) önkormányzati rendeletét felülvizsgálta a - RÉGIÓ Városépítészeti és
Műemléki Tervező Kft. véleményének kikérése mellett - és megállapította, hogy a szakmai
segítségnyújtásban hivatkozott, valamint a hatályos jogszabályok figyelembevételével a
HÉSZ módosítása szükséges az 51/2016.(V.18.) határozatával.
A RÉGIÓ Városépítészeti és Műemléki Tervező Kft. által készített dokumentáció
megküldésre került a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendeletben meghatározott államigazgatási
szerveknek, és a partnerségi szabályzat szerint azok közzétételre kerültek.
Az egyeztetésben résztvevők véleményét, és az azokra adott tervezői választ az
előterjesztés 1. melléklete tartalmazza. Lakossági, egyedi észrevétel a véleményezési
eljárás során nem érkezett.
Szabó Zoltán polgármester, - mivel kérdés, vélemény nem volt - az előterjesztés
határozati javaslatának az elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot - 3 fő döntéshozatalban való részvételével - 3 igen, 0 nem
szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő határozatát:
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Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
78/2016. (VIII.31.) határozata
Tárgy: Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata véleményezési
eljárásának lezárásáról
Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a
továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta a Helyi Építési
Szabályzat felülvizsgálata véleményezési eljárásának lezárásáról
szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
Képviselő-testület a Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata
véleményezési eljárásánál a véleményeket és a tervezői válaszokat
elfogadja, a véleményezési eljárást lezárja.
Felelős: polgármester, a főépítész közreműködésével
Határidő: azonnal
1. melléklet a 78/2016.(VIII.31.) határozathoz
Balajt TRT módosítása - Véleményezési eljárás összefoglalása
2016. július – augusztus

1.

2.

3.

ILLETÉKES ÁLLAMIGAZGATÁSI
SZERV, CÍM
B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal
Építésügyi, Hatósági, Oktatási és
Törvényességi Felügyeleti Főosztály
Építésügyi Osztály
3525 Miskolc, Városház tér 1.
allami.foepitesz@borsod.gov.hu
BOD/01/949-2/2016 – Sólyom Margit
B.-A.-Z. M. Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
3530 Miskolc, Mindszent tér 4.
eszakmagyarorszagi@zoldhatosag.hu
BO/16/12745-3/2016 – Kozma Beáta
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.
info.anp@t-online.hu
1681-1/2016 – Farkas Roland

4. Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság
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VÉLEMÉNY

TERVEZŐI VÁLASZ

A HÉSZ módosítása kapcsán
nem szükséges környezeti
vizsgálat lefolytatása. A HÉSZ
módosítással a TSZT-vel való
összhang nem változik meg. A
szabályozás módosítása
biztosítja a hatályos
jogszabályoknak való
megfelelést.
Környezet- és
természetvédelmi szempontból
kifogást nem emel.

Tudomásul vettük.

A tervezett módosítást
megvizsgálta, kifogást nem
emel.

Tudomásul vettük.

A hatályos előírások betartása

Tudomásul vettük.

Tudomásul vettük.

5.

6.

7.

3527 Miskolc, Vörösmarty u. 77.
emvizig@emvizig.hu
É2016-2301-005/2016 – Viski Vivien
B.-A.-Z. M. Katasztrófavédelmi Ig.
3501 Miskolc, Pf. 18.
borsod.vizugy@katved.gov.hu
35500/7910-1/2016 – Horváth Gábor
B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály
3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12.
titkarsag.borsod@emr.antsz.hu
BO/05/02085-2/2016 – Snellenperger T.
Nemzeti Közlekedési Hatóság Központ
1389 Budapest, Pf. 102.
office@nkh.gov.hu
UVH/UH/1130/1/2016 – Koszéj Adél

Légügyi Hivatal
1675 Budapest, Pf. 41.
ugyfelszolgalat.li@nkh.gov.hu
9. B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Műszaki
Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi
Főosztály Közlekedési Osztály
8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
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3501 Miskolc, Pf. 369.
vezeto-borsod@nkh.gov.hu
BOT/02/650-1/2016 – Győri Zsuzsanna
Forster Gyula Központ
1535 Budapest 1., Pf. 721.
info@forsterkozpont.hu
B.-A.-Z. Megyei KH Miskolci Járási
Hivatala
3530 Miskolc, Rákóczi u. 11.
epites.orokseg@miskolc.borsod.gov.hu
B.-A.-Z. Megyei KH Földhivatali
Főosztály
3525 Miskolc, Vologda u. 4.
miskolc_m@takarnet.hu
10197/2016 – Nagy Hajnalka
B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal
Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási
Főosztály
3526 Miskolc, Blaskovics L. u. 24.
aesz09.ig@aesz.hu
BOG/01/4170-2/2016 – Kardos Károly
Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hiv.
1885 Budapest, Pf. 25.
hatosagihivatal@hm.gov.hu
HHI/5369-1/2016 – Dr. Olajos Zoltán
B.-A.-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság
3501 Miskolc, Pf.: 161
borsodmrfk@borsod.police.hu
B.-A.-Z. M. KH Műszaki Engedélyezési
és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati
Osztály

mellett a HÉSZ módosítását
nem kifogásolja.
Jogszabályok kivonatolása

Tudomásul vettük.

Szakterületi vonatkozásban
észrevételt nem tesz.

Tudomásul vettük.

Hatáskör hiányában észrevételt
nem tesz.

Tudomásul vettük.

Véleményezési eljárás során
nem küldött választ

Kifogást nem emelő
véleményezőnek
tekintjük.
Tudomásul vettük.

A közlekedési létesítmények
engedélykötelesek.
Valamennyi ingatlan közúti
kapcsolatát biztosítani kell.

Véleményezési eljárás során
nem küldött választ
Véleményezési eljárás során
nem küldött választ

Kifogást nem emelő
véleményezőnek
tekintjük.
Kifogást nem emelő
véleményezőnek
tekintjük.

A HÉSZ módosítása ellen
földvédelmi szempontból nem
emel kifogást.

Tudomásul vettük.

A módosítás tudomásul veszi.

Tudomásul vettük.

Véleményezési eljárás során
nem küldött választ

Kifogást nem emelő
véleményezőnek
tekintjük.

Véleményezési eljárás során
nem küldött választ

Kifogást nem emelő
véleményezőnek
tekintjük.
Tudomásul vettük.

Bányászati szakigazgatási
szempontból kifogás nem
merült fel.

3501 Miskolc, Pf. 31.
mbk@mbfh.hu
BO/15/1301-2/2016 – Mihucz Zsuszanna
17. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
3529 Miskolc, Csabai kapu 17.
info@nmhh.hu
CM/23637-2/2016 – Réthy Zsófia
18.
B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat
3525 Miskolc, Városház tér 1.
foepitesz@hivatal.baz.hu.
19.
Magyar Közút Zrt. B.-A.-Z. M. Ig.
3529 Miskolc, Soltész N. Kálmán u.
173.
info@borsod.kozut.hu
BAZ-2611/2/2016 – Bernáth Gábor

A rendelet-tervezet hírközlési
érdeket nem sért, kifogást nem
emel.

Tudomásul vettük.

Véleményezési eljárás során
nem küldött választ

Kifogást nem emelő
véleményezőnek
tekintjük.
Tudomásul vettük.

Szükségtelen az eljárásba
történő bevonása.

10./ Napirendi pont tárgya:
Indítványok, javaslatok
Szabó Zoltán polgármester az „Idősek Napja” rendezvény megtartására 2016. október
22. napján történő megtartását javasolja, melyet a Képviselő-testület tagjai elfogadnak.
Szabó Zoltán polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy pályázat
benyújtására kerül sor „Sportpark” létesítésére, mely pályázat nem igényelt önerő
biztosítását.
Csathó László alpolgármester már többedszer fejezi ki rossz véleményét a településen
folyó közfoglalkoztatásról, a munkamorálról. Már többször kifejezte azon véleményét,
mellyel korábban a testület tagjai is egyetértettek, hogy nincs szükség a településen ennyi
közfoglalkoztatottra, - megközelítőleg 100 fő, de elég volna 30 fő is -, mert ennyi embert
nem lehet irányítani, sokan nem is akarnak dolgozni, önálló munkavégzésre alkalmatlanok,
képzetlenek, semmihez sem értenek és még, ha irányítani akarják őket, az sem tetszik
nekik.
Szabó Zoltán polgármester alpolgármester véleményére reagálva elmondja, hogy nem
gondolja, hogy az ő feladata lenne 8 órában a közfoglalkoztatottak után járni, hogy mikor,
mit csinálnak. Korábban kérte a képviselők részvételét, közreműködését a
közfoglalkoztatás szervezésében.
Csathó László alpolgármester elmondja, hogy ő próbálkozott az emberek irányításával,
segítésével, de úgy reagáltak rá, hogy a polgármester mást mondott, ők úgy csinálják.
Legközelebb akkor várjanak tőle segítséget, ha részt vehet a közfoglalkoztatottak
kiválasztásában, illetve számuk meghatározásában.
Ádám Ferenc Györgyné képviselő elmondja, hogy ő elvállalja egy kisebb nőkből álló
csoport irányítását, de az úgy nem jó, hogy néhányan kidolgozzák a 8 órát, mások pedig
nem csinálnak semmit.
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Szabó Zoltán polgármester - bejelenti, hogy önkormányzati hatósági ügyek tárgyalására
zárt ülésen kerül sor, - megköszönte a képviselők megjelenését és a Képviselő-testület nyílt
ülését bezárta.
A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.

K.m.f.
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Szabó Zoltán
polgármester

Dr. Kernóczi Zsuzsanna
jegyző

Ádám Ferenc Györgyné
jegyzőkönyv hitelesítő

Csathó László
jegyzőkönyv hitelesítő

