1./ Napirendi ponthoz

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Készítette: Bányainé Cserged Marianna
vezető főtanácsos

dr. Kernóczi Zsuzsanna
jegyző
ELŐTERJESZTÉS
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. október 26. napján tartandó munkaterv szerinti nyílt ülésére
Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű nyílt ülésen hozott határozatok végrehajtásának állásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének jóváhagyott éves munkatervének 1./
napirendi pontjaként kerül megtárgyalásra a „Jelentés a lejárt határidejű nyílt ülésen hozott
határozatok végrehajtásának állásáról” szóló előterjesztés.
Képviselő-testület 2016. szeptember 14. napján megtartott ülésén a 93/2016.(IX.14.)
határozattal a nyílt ülésen hozott határozatok végrehajtásának állásáról szóló jelentést
elfogadta.
A lejárt határidejű nyílt ülésen hozott határozatok végrehajtásának állásáról az alábbi jelentést
adom a Tisztelt Képviselő-testületnek.
74/2016. (VIII.31.) határozat
Tárgy: Beszámoló az egészségügyi alapellátás helyzetéről
Határidő: azonnal
Képviselő-testület a háziorvos és védőnő egészségügyi alapellátás helyzetéről szóló
beszámolóját elfogadta.
Képviselő-testület döntése a háziorvos és védőnő részére megküldésre került.
76/2016. (VIII.31.) határozat
Tárgy: „Egyedi szennyvízberuházás kiépítése VP6-7.2.1.2-16” azonosító számú pályázati
kiírás keretében benyújtott támogatási kérelemben szereplő önerő biztosításáról
Határidő: azonnal
Képviselő-testület 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
biztosította a következők szerint: Beruházás összes költsége: 108.560.270.- forint, Támogatás
összege: 103.132.257.- forint. Önerő összege: 5.428.014.- forint
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Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy az önerő biztosítása érdekében a
szükséges intézkedéseket megtegye.
Képviselő-testület döntése a pályázat író cég részére megküldésre került.
77/2016. (VIII.31.) határozat
Tárgy: Víziközmű-rendszerre vonatkozó „Gördülő Fejlesztési Terv” jóváhagyásáról
Határidő: azonnal, illetve 2016. szeptember 15.
Képviselő-testület Balajt község víziközmű-hálózatára (ivóvíz és szennyvízhálózat)
vonatkozó 2017-2031. évekre kiterjedő az ÉRV. Zrt. által elkészített „Gördülő Fejlesztési
Terv”-et - jóváhagyta és megbízza az üzemeltetőt, hogy azt a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal felé benyújtsa.
Képviselő-testület felhatalmazása alapján a „Meghatalmazás”és „Nyilatkozat”-ok aláírásra és
megküldésre kerültek az ÉRV. Zrt. részére.
78/2016. (VIII.31.) határozat
Tárgy: Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata véleményezési eljárásának lezárásáról
Határidő: azonnal
Képviselő-testület a Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata véleményezési eljárásánál a
véleményeket és a tervezői válaszokat elfogadta, a véleményezési eljárást lezárta.
Képviselő-testület döntése megküldésre került a RÉGIÓ Városépítészeti és Műemléki
Tervező Kft. részére.
A Helyi Építési Szabályzatról szóló önkormányzat rendelet módosításáról szóló rendelettervezet a Képviselő-testület jelen ülésére kerül beterjesztésre.
88/2016. (IX.8.) határozat
Tárgy: Képviselő-testület „Pályázat benyújtásáról a VP-6-7.4.1.1-16 Településképet
meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása,
fejlesztése, energetikai korszerűsítés pályázati konstrukcióra” tárgyú határozatának
módosításáról
Határidő: 2016. szeptember 09.
Képviselő-testület a VP-6-7.4.1.1-16 - Településképet meghatározó épületek külső
rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése
pályázati konstrukcióra „Gyerekház felújítási munkái” címmel a 2. célterületre” benyújtott
pályázatának címét módosította: „Gyerekház külső felújítása” címmel.
Képviselő-testület erről szóló döntése a pályázat író cég részére megküldésre került.
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91/2016. (IX.14.) határozat
Tárgy: Beszámoló a község közrend- és közbiztonságának a helyzetéről
Határidő: azonnal
Képviselő-testület az Edelényi Rendőrkapitányság község közrend- és közbiztonságának a
helyzetéről szóló beszámolóját elfogadta.
Képviselő-testület döntése az Edelényi Rendőrkapitányság részére megküldésre került.
92/2016. (IX.14.) határozat
Tárgy: Tájékoztató a Borsodi Általános Iskola 2015/2016. tanévi munkájáról
Határidő: azonnal
Képviselő-testület a Borsodi Általános Iskola (3780 Edelény, Borsodi út 150. szám) - a
munkaközösségek beszámolói alapján - a 2015/2016. tanévi munkájáról szóló tájékoztatót
tudomásul vette.
Képviselő-testület döntése megküldésre került a Borsodi Általános Iskola intézményvezetője
részére
94/2016. (IX.14.) határozat
Tárgy: Tájékoztató a Balajti Polgárőr Egyesület 2015. évben végzett tevékenységéről
Határidő: azonnal
Képviselő-testület a Balajti Polgárőr Egyesület 2015. évben végzett tevékenységéről szóló
tájékoztatót tudomásul vette.
Képviselő-testület döntése megküldésre került a Balajti Polgárőr Egyesület Elnöke részére.
95/2016. (IX.14.) határozat
Tárgy: Pályázat a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz
kapcsolódó kiegészítő támogatására
Határidő: - elektronikus rögzítés: 2016. szeptember 30.
- papír alapon történő beadás: 2016. október 3.
- rendelet megalkotása: a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatályba
lépő rendelet elfogadása
Képviselő-testület a belügyminiszter pályázati kiírására a Magyarország 2016. évi központi
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok
támogatásai fejezet 18. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcím szerinti települési önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására pályázatot nyújt be.
A választott tűzifa fajtája „kemény lombos”, az igényelt mennyiség 160 m3, jogosult a
pályázat szerint 158 m3-re.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció benyújtására.
Képviselő-testület döntése alapján a pályázati határidőre a pályázat benyújtásra került.
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96/2016. (IX.14.) határozat
Tárgy: Szennyvízkezelési projektmenedzsment feladatok ellátásáról
Határidő: azonnal, illetve 2016. szeptember 30.
Képviselő-testület megállapította, hogy a Borsod-Tender Tanácsadó Tervező és Szolgáltató
Kft. (3700 Sajószentpéter, Május 1. út 37. szám) a szennyvízkezelési projekt előkészítésével
kapcsolatos feladatot teljesítette, a dokumentációt 2016. augusztus 15. napján átadta, mely
szerint jogosult az önkormányzatot terhelő számla benyújtására.
Képviselő-testület az 1. rész számla 510.000.- forint +ÁFA összegét az önkormányzat 2016.
évi költségvetése terhére biztosította.
Képviselő-testület döntése megküldésre került a Borsod-Tender Tanácsadó Tervező és
Szolgáltató Kft. részére.
97/2016. (IX.14.) határozat
Tárgy: Megbízás a VP-6-7.4.1.1-16 - Településképet meghatározó épületek külső
rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai
korszerűsítése pályázat projekt előkészítésével, Működtetési és Fenntartási terv
készítésével
Határidő: azonnal
Képviselő-testület Balajt Község Önkormányzata (székhelye: 3780 Balajt, Fő út 55. adószám:
15548689-1-05, képviseli: Szabó Zoltán polgármester) mint megbízó, másrészről a KBTF
Közép-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3780
Edelény, Borsodi út 2. fsz. képviseli: Nagyné Sándor Edina – ügyvezető), mint megbízott
között létrejött „Megbízási Szerződés”-t a VP-6-7.4.1.1-16 - Településképet meghatározó
épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése,
energetikai korszerűsítése pályázat projekt előkészítésével, Működtetési és Fenntartási terv
készítésével tárgyban jóváhagyta.
Képviselő-testület felhatalmazása alapján a „Megbízási Szerződés” aláírásra került.
Képviselő-testület a szerződés 1. és 3. pontjaiban meghatározott tevékenységekért a pályázat
előkészítéséhez, Működtetési és Fenntartási Terv elkészítéséhez kapcsolódó feladatok
elvégzésének ellenértékeként 208.338.- forint +ÁFA összeget az önkormányzat 2016. évi
költségvetés terhére biztosítja.
98/2016. (IX.14.) határozat
Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2017. évi fordulójához
Határidő: 2016. október 3.
Képviselő-testület csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához, mely a felsőoktatási hallgatók részére,
valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére nyújt támogatást.
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Képviselő-testület felhatalmazása alapján az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által
közzétett nyilatkozat aláírásra és határidőben megküldésre került.
99/2016. (IX.14.) határozat
Tárgy: Hozzájáruló nyilatkozat kiadása üveg gyűjtésére szolgáló konténer kihelyezéséhez
Határidő: azonnal
Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sajó-Bódva Völgye és Környéke
Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás által megküldött üveg elkülönített gyűjtésére
vonatkozó megoldások közül a 2. verzió mellett döntött.
Balajt Község Önkormányzata a tulajdonában lévő 5. hrsz-ú ingatlanon - 3780 Balajt, Fő út
55. szám - az üveg gyűjtésére szolgáló konténer kihelyezéséhez az önkormányzat vagyonáról,
a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának
szabályairól szóló 4/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet 8.§ (1) bekezdése alapján
hozzájárult.
Képviselő-testület döntése megküldésre került a Sajó-Bódva Völgye és Környéke
Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás részére.
101/2016. (IX.28.) határozat
Tárgy: Szándéknyilatkozat önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozásról
Határidő: 2016. szeptember 30.
Képviselő-testület annak érdekében, hogy az önkormányzat - a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 114. §-ában, illetve az önkormányzati
ASP rendszerről szóló 257/2016.(VIII.31.) Korm. rendeletében meghatározottak szerint - az
önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozási kötelezettségének eleget tehessen,
felhatalmazza a Szendrőlád település, mint a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti
település polgármesterét, hogy a Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatalt alkotó
önkormányzatok nevében a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási
konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívás alapján
a támogatási jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat
gyakorolja Szendrőlád Község Önkormányzata,
Balajt Község Önkormányzata és
Ládbesenyő Község Önkormányzata, mint a Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal
társult tagjai nevében és javára.
Képviselő-testület csatlakozott az elektronikus közigazgatás kiterjesztését célzó, Kormány
által megvalósuló ASP központ fejlesztési rendszeréhez, és igénybe kívánja venni az ASP
rendszer által az önkormányzatok számára biztosított önkormányzati ASP szolgáltatásokat.
Képviselő-testület a határozat 1. mellékletét képező csatlakozási feladatok, eszközök
beszerzését támogatta.
Képviselő-testület felhatalmazta Szendrőlád település polgármesterét, hogy az ASP
rendszerhez történő csatlakozás érdekében a szükséges intézkedést tegye meg.
Képviselő-testület a Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal és Társtelepülései (3751
Szendrőlád, Fő út 63. szám, adószáma: 15808000-1-05, képviseli: Horváth Szilveszter
polgármester), mint megbízó és a KBTF Közép-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság (székhelye: 3780 Edelény, Borsodi út 2. fsz. adószám: 2501037-2-05,
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képviseli: Nagyné Sándor Edina - ügyvezető), mint megbízott között létrejött „Megbízási
Szerződés”-t a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP
rendszer országos kiterjesztéséhez című pályázati projekt előkészítésével, pályázat
benyújtásával tárgyban jóváhagyta.
Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a „Megbízási Szerződés”-t aláírta.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalása után fogadja el az alábbi
határozati javaslatot:
Határozati javaslat
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
……../2016. (X.26.) H A T Á R O Z A TA
Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű nyílt ülésen hozott határozatok
végrehajtásának állásáról
Balajt
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
(a
továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta a nyílt ülésen hozott
lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról szóló jelentést.
Képviselő-testület a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok
végrehajtásának állásáról szóló jelentést elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Balajt, 2016. október 19.
Szabó Zoltán
polgármester
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10./ Napirendi ponthoz

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Készítette: Bányainé Cserged Marianna
vezető főtanácsos

dr. Kernóczi Zsuzsanna
jegyző
ELŐTERJESZTÉS
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. október 26. napján tartandó munkaterv szerinti nyílt ülésére
Tárgy: Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátások
körzeteinek megállapításáról szóló rendeletének a megalkotásához való
hozzájárulásról
Tisztelt Képviselő-testület!
Edelény Város Polgármestere az Edelényi Kistérség Többcélú Társulás tagjait írásban kereste
meg Edelény Város Önkormányzat egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló rendelet
módosításához hozzájárulás kérése tárgyában.
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (továbbiakban: Törvény)
6. §-ának (1) bekezdése a települési önkormányzatok feladatai között a települési
önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe utalja a praxiskezelő által megadott
szempontok alapján az egészségügyi alapellátások körzeteinek kialakítását.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és
Törvényességi Felügyeleti Főosztálya (továbbiakban: Kormányhivatal) a 2016. augusztus 19.
napján kelt levelében az egészségügyi tárgyú önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
tárgyában szakmai segítségnyújtással és javaslattétellel élt önkormányzatuk felé, melyben
indítványozta, hogy legkésőbb 2016. október 10. napjáig a képviselő-testület tárgyalja meg az
egészségügyi alapellátások körzeteinek kialakítása tárgyában alkotott helyi önkormányzati
rendeletek felülvizsgálatát. Az egyeztetések és véleményeztetések elhúzódása miatt a
Kormányhivatalból a határidő 30 nappal történő meghosszabbítását kérték.
Az egészségügyi alapellátások közül a felnőtt háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti
ellátásról társulási megállapodás alapján az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása
gondoskodik. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény az önkormányzati rendeletek
területi hatályának megállapítására vonatkozóan új előírásokat állapított meg. Az 5. § (1a)
bekezdés kimondja ugyanis, hogy ha a felhatalmazás jogosultja a helyi önkormányzat
képviselő-testülete, társulás esetén – ha a társulási megállapodásban meghatározott feladat- és
hatáskör a felhatalmazás tárgyának szabályozására kiterjed – az önkormányzati rendelet
megalkotására a társulási megállapodásban kijelölt, vagy ennek hiányában a társulás
székhelye szerinti helyi önkormányzat képviselő-testülete jogosult. A rendelet
megalkotásához a társulásban résztvevő helyi önkormányzat képviselő-testületének a
hozzájárulása szükséges.
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Fentiek alapján kéri, hogy az Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének az
egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló rendelet-tervezetét terjesszem
be soron kívül a település Képviselő-testülete elé elfogadásra.
Előterjesztéshez az új rendelet tervezetét mellékelem.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és fogadja el az
alábbi határozati javaslatot:
Határozati javaslat
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
……../2016. (X.26.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének az
egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról
szóló rendeletének a megalkotásához való hozzájárulásról
Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
Edelény Város
Önkormányzat
Képviselő-testületének
az
egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló
rendeletének a megalkotásához való hozzájárulásról szóló
előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
Balajt Község Önkormányzatnak Képviselő-testülete Edelény Város
Önkormányzat Képviselő-testületének a határozat melléklete
szerinti, az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról
szóló rendeletének megalkotásához hozzájárul.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Balajt, 2016. október 19.
Szabó Zoltán
polgármester
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11./ napirendi ponthoz
Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Készítette: Bányainé Cserged Marianna
vezető főtanácsos

Dr. Kernóczi Zsuzsanna
jegyző
ELŐTERJESZTÉS
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. október 26. napján tartandó munkaterv szerinti nyílt ülésére
Tárgy: Hozzájárulás Majoros Árpád körzeti megbízott kinevezéséhez
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Edelényi Rendőrkapitányság Vezetője az Edelényi Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály
Közrendvédelmi Alosztályán, edelényi székhellyel működő körzeti megbízotti csoportban
körzeti megbízotti tevékenység ellátására, 2017. február 01-jei hatállyal tervezi kinevezni
Majoros Árpád r. főtörzsőrmestert.
A körzeti megbízott kinevezéséhez szükséges a települési önkormányzat támogatása,
beleegyezése is.
Kéri, hogy az általa szakmai tapasztalatai és emberi tulajdonságai miatt is alkalmasnak ítélt
kollegája kinevezéséhez a képviselő-testület határozatban szíveskedjen hozzájárulni.
Kérem a Tisztet Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és fogadja el az
alábbi határozati javaslatot:
Határozati javaslat
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
……../2016. (X.26.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Hozzájárulás Majoros Árpád körzeti megbízott kinevezéséhez
Balajt
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
(a
továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta a hozzájárulás
Majoros Árpád körzeti megbízott kinevezéséhez szóló előterjesztést és
az alábbi döntést hozza:
Képviselő-testület az Edelényi Rendőrkapitányság Vezetőjének
megkeresésére támogatja és hozzájárul Majoros Árpád r.
főtörzsőrmester körzeti megbízotti kinevezését az Edelényi
Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály Közrendvédelmi Alosztályán,
edelényi székhellyel működő körzeti megbízotti csoportban körzeti
megbízotti tevékenység ellátására 2017. február 01-jei hatállyal.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Balajt, 2016. október 20.
Szabó Zoltán
polgármester

12./ Napirendi ponthoz

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Készítette: Bányainé Cserged Marianna
vezető főtanácsos

dr. Kernóczi Zsuzsanna
jegyző
ELŐTERJESZTÉS
(szóbeli)
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. október 26. napján tartandó munkaterv szerinti nyílt ülésére
Tárgy: Közfoglalkoztatási támogatás közvetlen költség folyósításának megtagadásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Balajt Község Önkormányzata a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Edelényi
Járási Hivatallal 2016. március 4. napján BO-02M/01/008316-1/2016. szám alatt, hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatás tárgyában Hatósági Szerződést kötött, mely alapján a Hivatal 62 fő,
regisztrált álláskereső közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatásához
mindösszesen 57.967.463.- Ft támogatást nyújtott az Önkormányzat részére.
Az Önkormányzat 2016. július 7. napján benyújtotta a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
keretében kifizetett közvetlen költségeket tartalmazó elszámoló lapját. Az elszámolás szakmai
vizsgálata folyamán a Hivatal olyan számlákat talált (számla száma: NZOSAO4343307, összege:
1.524.000.- forint, számla száma: NZOSAO4343308, összege: 1.143.000.- forint), melynek
kiállítója a kényszertörlés alatt álló NEPTUN-ÉPTECH Kft.
Arra tekintettel, hogy a 2006. évi V. törvény 116. § (3) bekezdése alapján a kényszertörlési
eljárás során a cég üzletszerű gazdasági tevékenységet nem végezhet, a Hivatal a számlák
közvetlen költségként történő kifizetését megtagadta és felhívta a figyelmet arra, hogy a
Hatósági Szerződős IV/3. c) pontja szerint a 4 hónapnál hosszabb időtartamú programok
esetében legkésőbb a program feléig kell elszámolni a munkavégzéshez nélkülözhetetlen kis
értékű tárgyi eszközökkel.
Az Önkormányzat a határozat ellen 2016. augusztus 8. napján fellebbezést nyújtott be. A
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya (Miskolc,
Mindszent tér 3. szám) a fellebbezéssel megtámadott I. fokú határozatot helybenhagyta.
Fellebbezésben indítványoztuk a szakértő kirendelését.
A II. fokú eljárás során a rendelkezésre álló iratokból megállapították, hogy a II. fokú eljárás
során tisztázandó tényállási kérdés nem az, hogy a megrendelt és beépített áru értéke valóban az
az érték, amit a szóban forgó számlák képviselnek, hanem a számlák hitelessége, elszámolásra
való alkalmassága. Ezen tényállási elem pedig tisztázott a szakértő kirendelése nélkül is, a
szakértői kirendelésétől eltekintettek.
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A döntés ellen további fellebbezésnek helye nincs, az a közléssel jogerőssé válik. A döntés
felülvizsgálatát kézhezvételt követő naptól számított 30 napon belül a Miskolci Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróághoz címzett 3 példányos keresettel lehet kérni.
A döntést követően a NEPTUN-ÉPTECH Kft. részére 2016. október 4. napján felszólító
levelet küldtünk, mely „nem kereste visszajelzéssel” 2016.10.19. napján visszaküldésre
került.
Az önkormányzat egy összegben a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási támogatás
közvetlen költségével összesen a 2.667.000.- forinttal nem tud elszámolni, az önkormányzat
2016. évi költségvetése terhére egy összegben - fedezet hiányában - nem tudja visszafizetni,
ezért javaslom elsősorban fizetési halasztást, másodsorban részletfizetést kérni a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Edelényi Járási Hivatal Foglalkoztatási
Főosztályától.
A II. fokú döntés indokolása szerint az Önkormányzatnak nincs lehetősége a Miskolci
Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz keresettel élni - a számlák jogszerűtlensége miatt.
A NEPTUN-ÉPTECH Kft-vel szemben az összeg nagyságának erejéig az Önkormányzat
polgári jogi igényt fog érvényesíteni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és fogadja el az
alábbi határozati javaslatot:
Határozati javaslat
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
……/2016. (X.26.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Közfoglalkoztatási támogatás közvetlen költség
folyósításának megtagadásáról
Balajt
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
(a
továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta a közfoglalkoztatási
támogatás közvetlen költség folyósításának megtagadásáról szóló
előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
Képviselő-testület megállapítja, hogy a közfoglalkoztatási támogatás
közvetlen költség folyósításának megtagadásáról a Borsod-AbaújZemplén Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály (3530
Miskolc, Mindszent tér 3. szám) BOM/01/3796-1/2016. számú (kelt:
2016. szeptember 1.) II. fokú határozata ellen - a II. fokú döntés
indokolása szerint - az Önkormányzatnak nincs lehetősége a Miskolci
Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz keresettel élni - a számlák
jogszerűtlensége miatt.
Képviselő-testület a NEPTUN-ÉPTECH Kft-vel szemben az összeg
nagyságának erejéig polgári jogi igényt fog érvényesíteni.
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Képviselő-testület a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási támogatás
közvetlen költségével (számla száma: NZOSAO434307, összege:
1.524.000.- forint, számla száma: NZOSAO434308, összege:
1.143.000.- forint) összesen: 2.667.000.- forinttal nem tud elszámolni,
az önkormányzat a 2016. évi költségvetése terhére egy összegben fedezet hiánya miatt - a támogatást nem tudja visszafizetni, ezért
elsősorban fizetési halasztást, másodsorban részletfizetést kér a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Edelényi Járási Hivatal
Foglalkoztatási Főosztályától.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal Edelényi Járási Hivatal Foglalkoztatási Főosztályához
esősorban a fizetési halasztás, másodsorban részletfizetési kérelem
benyújtására.
Felelős: polgármester
Határidő: 15 napon belül, polgári jogi igény érvényesítése a
NAV. eljárásának befejezését követően: azonnal

Balajt, 2016. október 26.
Szabó Zoltán
polgármester
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2./ Napirendi ponthoz
Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Készítette: Bakos Erzsébet
gazdálkodási ügyintéző II.

dr. Kernóczi Zsuzsanna
jegyző
ELŐTERJESZTÉS
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. október 26. napján tartandó munkaterv szerinti nyílt ülésére
Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat I-III. negyedéves gazdálkodásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Balajt Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) I-III. negyedéves
gazdálkodásának helyzetéről szóló tájékoztatót az alábbiak szerint terjesztem a Képviselőtestület elé.
Balajt Község Önkormányzata az 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendeletével fogadta el az
önkormányzat 2016. évi költségvetését, melyben a Képviselő-testület meghatározta a 2016.
évi gazdálkodás feltételeit, az év során megvalósítandó feladatokat, célkitűzéseket. A
költségvetésről szóló rendelet a beszámolási időszak során a 7/2016.(VI.30.)
önkormányzati rendelettel, valamint a 15/2016.(IX.15.) önkormányzati rendelettel
módosításra került.
Bevételek alakulása
A képviselő-testület az önkormányzat 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.
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 a 7/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításakor.
Az önkormányzat 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát módosította 2016.
szeptember 14. napján megtartott munkaterv szerinti nyílt ülésén, mivel az önkormányzat a
munkaügyi központtól közfoglalkoztatási programhoz 5.080 e forint összegű támogatásértékű
működési előleget kapott.
Az önkormányzat a benyújtott lakossági vízdíj pályázatra 2.888 e forint összegű támogatást
kapott, melyet az önkormányzat „Megállapodás” keretében az Északmagyarországi Regionális
Vízművek Zrt. részére átadott.
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Mindezekre figyelemmel az önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi előirányzatát
7.968 e forint összeggel, a 2016. évi költségvetés kiadási előirányzatát 7.968 e forint összeggel
módosította.
Az önkormányzat módosított 2016. évi költségvetésének bevételi előirányzata: 118.995 e
forintra, a módosított 2016. évi költségvetésének kiadási előirányzata: 118.995 e forint összegre
módosult a 15/2016.(IX.15.) önkormányzati rendelet alapján.
A bevételek I-III. negyedéves alakulása
A 2016. évi költségvetés bevételeinek I-III. negyedéves alakulásáról az 1. melléklet szerint
adok számot.
A központi költségvetésből származó bevételek 74 %-ban realizálódtak, 9 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 kiadásra.
Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében más felhalmozási jellegű bevétel nem került
tervezésre.
Az Önkormányzat adóbevétele 48 %-ban realizálódott. Az adóbevétel tervezett összege
2.326.000.- forint volt, teljesült 1.239.422.- forint. Az adó befizetések határideje 2016.
szeptember 15. napja volt.
Egyéb működési bevétel - szolgáltatások ellenértéke - a Balajt, Fő út 26. szám alatti
önkormányzati tulajdonú ingatlan rezsi költsége, ami 337.858.- forint, befizetésre került 2016.
szeptember 5. napján.
Fűnyírásból származó bevétel: 7.000.- forint.
A TIGÁZ. által fizetett rendszerhasználati díj 25.850.- forint.
Kiadások I-III. negyedéves alakulása
A működési kiadások alakulásáról az 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően, az
alábbiakban adok számot.
A működési kiadások előirányzata 118.995 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 tervezettet.
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A dologi kiadások előirányzatának 50 %-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 költségeire, valamint szerzői jogdíjra 47.120.- forint került utalásra.
Az ellátottak pénzbeli juttatásain belül a szociális ellátásokra a tervezett összeg 72 %-át
használtuk fel a beszámolási időszakban.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer pályázat keretében
utalásra került 100.000.- forint.
Az egyéb működési célú kiadások felhasználása elmarad a tervezettől. Az államháztartáson
belülre nyújtott működési célú támogatáson belül az Edelényi Többcélú Kistérségi Társulás
részére az Orvosi Ügyelet támogatására havonta 33.533.- forint került utalásra, összesen:
322.787 forint összegben.
A belső ellenőrzési feladatok ellátására a belső ellenőr megbízási díjára negyedévente 30.000.forint, összesen: 90.000.- forint került utalásra 2016. évben.
A gyermekorvosi, valamint a háziorvosi feladatellátásra 60.000.- forint került kifizetésre
negyedévente, összesen: 30.000.- forint kiadást jelent (Kettő számla került részükről
megküldésre).
A felhalmozási kiadásoknál a közfoglalkoztatási program keretében került sor a vízelvezető
árok, járda felújítás, színpad kialakítására.
Felújítás összesen: 2.200 e forint (Start munka program 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 I-III. negyedéves helyzetét összegezve megállapítható, hogy
működési forráshiányunk az előző évi költségvetési maradványbók finanszírozható, így a
feladatellátásban fennakadás nem volt.
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Tisztelt Képviselő-testület!
Ennyiben kívántam tájékoztatást adni az Önkormányzat I-III. negyedéves gazdálkodásáról.
Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
……../2016. (X.26.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat I-III. negyedéves
gazdálkodásáról
Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a
továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta az önkormányzat
I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót és az alábbi
döntést hozza:
Képviselő-testület Balajt Község Önkormányzata I-III.
negyedéves gazdálkodásáról szóló szöveges értékelést, valamint a
- határozat 1. és 2. mellékleteit - az abban foglaltaknak
megfelelően tudomásul veszi.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Balajt, 2016. október 19.
Szabó Zoltán
polgármester
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3./ Napirendi ponthoz

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Készítette: Bakos Erzsébet
gazdálkodási ügyintéző I.

dr. Kernóczi Zsuzsanna
jegyző
ELŐTERJESZTÉS
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. október 26. napján tartandó munkaterv szerinti nyílt ülésére
Tárgy: Balajt Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A költségvetési koncepció elfogadásával a képviselő-testület megszabja az Önkormányzat 2017. évi
költségvetése tervezésének fő irányait, szempontjait. Az államháztartás működésére vonatkozó
jogszabályok nem tartalmaznak a költségvetési koncepció benyújtására vonatkozó előírást, de
annak elfogadása biztosíthatja, hogy a költségvetési rendelet-tervezetben szereplő előirányzatok a
biztonságos működés mellett az Önkormányzat középtávú céljainak, feladatinak megvalósítását
szolgálják.
I. 2017. évi általános célkitűzések
A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere a 2017. évben is az
önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, 2013-ban kialakított feladatalapú támogatási
rendszerben történik.
Az önkormányzatok finanszírozása a korábbi évekhez hasonlóan 2017-ben is megjelennek a
költségvetési törvényjavaslatban érvényesülő általános alapelvek. Ezek többek között a családok
támogatását, valamint a foglalkoztatottság további növelését, egyúttal az életszínvonal emelkedését
szolgáló intézkedése, azon belül is kiemelt figyelmet fordítva a szülők munkába állásának
segítésére, illetve a különböző ágazatokban dolgozók jövedelmének emelésére.
A pedagógus életpálya bevezetése mérföldkőnek bizonyult a köznevelésben dolgozók
bérrendezése tekinttében, amelyhez a szükséges forrásokat – az óvodapedagógusok és a pedagógus
szakképzettséggel rendelkező nevelőmunkát közvetlenül segítők részére – az önkormányzati fejezet
végig biztosította. E célra a fedezet – az éves ütemezésnek megfelelően – a 2017. évben is
rendelkezésre áll. A Béremelés azonban nemcsak a köznevelést érintette, 2014-től ugyanis a
szociális ágazatban dolgozók keresete is megnövekedett, a részükre biztosított szociális ágazati és
kiegészítő pótlék a 2017. évtől egy összegben szociális ágazati összevont pótlékként illeti meg a
dolgozókat. 2016-tól a bölcsődékben dolgozó felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők is
pedagógus életpálya szerinti bérre jogosultak.
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Nagyon fontos, hogy a fiatal generáció megfelelő nevelésben, gondozásban részesüljön, hiszen a
sikeres jövőt a következő nemzedék alapozza majd meg. Ennek érdekében kiemelt figyelmet
szükséges fordítani, nemcsak a gyermekek étkeztetésére – amely terület eddig prioritást élvezett –
hanem a kisgyermekellátó-rendszer hatékony megszervezésére is.
A 2017-ben a bölcsődei ellátás tekintetében várható nagyobb változás. Az új ellátási formák
rugalmasabban tudnak majd alkalmazkodni a szülők igényeihez, amelyet a finanszírozási rendszer
is támogat, hiszen azonos mértékű támogatási összeget biztosít az állam a bölcsődék és – az
egyszerűbb szakmai feltételekkel működtethető – mini bölcsődék részére is. Emellett az új
intézménytípusonként megjelenő családi bölcsődék támogatása magasabb, mint a 2016. évben a
családi napközi ellátás és – gyermekfelügyelet támogatása volt.
A Kormány kiemelt célját érvényesítve, jövőre még több forrás jut a gyermekétkeztetés
biztosítására.
Az önkormányzati finanszírozás tekintetében a jövő év legfőbb célkitűzése a kiszámíthatóság és a
stabilitás megtartása, a működési hiány nélküli gazdálkodás fiskális feltételeinek erősítése és a
kistelepülések további felzárkózásának elősegítése. Utóbbit segíti elő a beszámítási-kiegészítési
rendszer továbbfejlesztése is. Annak érdekében pedig, hogy a törvény hatályba lépéséig
végbemenő, jelenleg nem ismert gazdasági folyamatok és jogszabály-változásokból adódó
módosulások, illetve ellátotti létszám-mozgások kezelése is megtörténhessen, a tervezet több
jogcím esetében is megteremti a lehetőségét – az előirányzatok keretein belül a tényszámokhoz
igazodóan - kiegészítő források biztosításának a települések számára.
II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló források 2017-ben
A helyi önkormányzatok 2017-ben - hitelforrások nélkül - várhatóan mintegy 2 800,0 milliárd
forinttal gazdálkodhatnak, melyhez a központi költségvetés a IX. Helyi önkormányzatok
támogatásai fejezetben 668,4 milliárd forintot, a 2016. évi támogatások 101,0 %-át biztosítja.
A központi költségvetés alapján a települési önkormányzatokat az alábbi címeken illeti meg
támogatás:
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása:
- A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
- A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
- A települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési
feladatainak támogatása
- A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása célhoz kötött
felhasználást és elszámolást előírva biztosítja a helyi közszolgáltatások megfelelő színvonalon
történő ellátását.
A helyi önkormányzatok működési és felhalmozási célú kiegészítő támogatásai egyrészt
költségvetési támogatásokat nyújt, ezzel is segítve az önkormányzatok feladatellátását és a
kapcsolódó fejlesztési beruházások megvalósítását, másrészt az egyedi problémák kezelése
érdekében is tartalmaz forrásokat.
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III. A célok elérésének módja, a helyi
támogatás területei

önkormányzatok 2017. évi központi költségvetési

1) Általános működés, igazgatás
Az önkormányzatok feladatainak nagyobb részét a klasszikus értelembe vett önkormányzati
feladatok (igazgatás, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás stb.) teszik ki. E helyi
közügyek ellátását 2017-ben is, hasonlóan az előző évekhez egy – a különböző feladatmutatókból
és az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől is függő – általános jellegű támogatás
szolgálja.
Az általános támogatáson belül jelenik meg az önkormányzati hivatal támogatása, a legtipikusabb
településüzemeltetési feladatok, illetve az egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása.
Beszámítás és kiegészítés
A 2016. évi költségvetési törvényhez képest a 24 000 Ft egy lakosra jutó adóerő-képesség alatt a
beszámítás és kiegészítés egy lakosra jutó adóerő-képessége alapján kialakított kategória-határok
növelésére kerül sor. Az alacsony helyi adóbevételi potenciállal rendelkező településeket a
támogatáscsökkentés továbbra sem érinti, sőt továbbra is számíthatnak a 2015-ben bevezetett
kiegészítésre is. Ennek határa 8 500 Ft/lakos helyett 10 000 forint/lakos lett, így több átlag alatti
adóerő képességgel rendelkező önkormányzat részesül kiegészítésben.
E határ felett sávosan növekvő mértékben terheli a beszámítás az önkormányzatokat, továbbra is
36 000 forintos egy lakosra jutó adóerő-képesség esetén elérve a 0,55 százalékpontos beszámítási
mértéket. A jóval átlag feletti bevételi potenciállal rendelkező települések támogatáscsökkentése – a
2016. évvel azonos módon – a 2015. évi iparűzési adóalap 0,55 %-át is meghaladja.
Továbbra is elismerésre kerül a közös hivatali feladatellátást biztosító székhely önkormányzatok
fokozott anyagi leterheltsége: a rájuk irányadó beszámítási százalék 10% ponttal csökken.
Új előirányzatként jelenik meg a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes
begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása.
Amennyiben a folyékony hulladék gyűjtésére és szállítására közszolgáltatóval közszolgáltatási
szerződés megkötése nem lehetséges, akkor közérdekű szolgáltató kerül kijelölésre. Az ideiglenes
begyűjtési ellátásért járó közszolgáltatási díjból nem fedezhető, indokolt többletköltségek
megtérítése az ellátásért felelős települési önkormányzatokon keresztül történik meg.
Szintén új előirányzatként jelenik meg a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat
általi ellátásának támogatása. A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI.
törvény alapján a helyi önkormányzatok dönthettek arról, hogy megtartják jelenlegi
közszolgáltatójukat a fennálló szerződések lejártáig, vagy a feladat ellátását átadják a
katasztrófavédelemnek. A 2016. július 1-jétől a lakosság számára sormunka keretében végzett
kéményseprő-ipari közszolgáltatás alapvetően ingyenessé válik. Figyelemmel a bevételkiesésre, a
támogatás a 2015. július 1-jei állapot szerinti közszolgáltatói díj összegének közszolgáltatási díjból
befolyó bevétellel csökkentett része megtérítését szolgálja a közszolgáltatójukat megtartó
önkormányzatok számára. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának 2017. évi fedezete a
XIV. Belügyminisztérium fejezetben került megtervezésre. A törvényjavaslat felhatalmazása
alapján a Kormány a Belügyminisztérium fejezetből az önkormányzati feladatellátás támogatása
érdekében dönthet a szükséges forrás IX. fejezetbe történő átcsoportosításáról.
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A 2017. évtől külön előirányzat nem szolgálja az önkormányzati létszámcsökkentésekhez
kapcsolódó kiadások támogatását. Az előző években jóváhagyott, tárgyévre áthúzódó
kötelezettségvállalások, továbbá a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási
állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény szerinti tárgyévi munkáltatói kifizetések támogatása a
2017. évben az Önkormányzati elszámolások előirányzatáról történnek. Szintén az Önkormányzati
elszámolások előirányzatáról kerül kifizetésre többek között egyes önkormányzatok által törvény
alapján folyósítandó ellátás (pl. lakásfenntartási támogatás, adósságcsökkentési támogatás stb.)
támogatása, továbbá az önálló jogcímként megszűnő lakossági közműfejlesztési támogatás is.
2) Köznevelés
A települések fő feladata a köznevelés területén a 2017. évben is az óvodai ellátás biztosítása.
E feladathoz – a 2016. évhez hasonlóan – négyelemű finanszírozást biztosít a központi költségvetés:
-

átlagbéralapú bértámogatás jár a pedagógusok és a nevelőmunkát közvetlenül segítők
jogszabályi előírások alapján elismert létszáma alapján,
kiegészítő támogatás jár az óvodapedagógusok minősítéséből fakadó többletkiadásokhoz,
létszámuk alapján,
óvodaműködtetési támogatás szolgálja a nem szakmai dolgozók bérének és az intézmény
szakmai eszközei beszerzésének, dologi kiadásainak támogatását,
a bejáró gyermekek utaztatásához is forrást kapnak az érintett települések.

Béralapú támogatás formájában a költségvetés biztosítja az óvodapedagógusok és a pedagógus
szakképzettséggel rendelkező, a nevelőmunkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak
illetményét, beleértve a pótlékokat is, igazodva a pedagógusi életpálya előmeneteli rendszer
többletköltségeihez. A pedagógusok minősítésére biztosított forrás nyújt támogatást a minősített
óvodapedagógusok bérével kapcsolatos többletkiadásokra. A fenntartónkénti adatokat a köznevelési
információs rendszer adatkezelőjének adatszolgáltatása alapozza meg, azzal, hogy az
önkormányzatoknak lehetőségük van jelezni, ha ettől való eltérést tapasztalnak.
Az óvodaműködtetés költségeinek ellentételezésére szolgáló támogatás fajlagos összege 80 000
forint/ellátotti létszám. A tervezet továbbra is biztosítja annak a lehetőségét, hogy a valós
önkormányzati kiadási adatok és az igénylők száma ismeretében – az előirányzat túllépése nélkül –
a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter 2016.
december 23-áigh dönthessen kiegészítő támogatás biztosításáról.
A társulásban fenntartott óvodába járó gyermekek utaztatásához 2016. évinél 8 000 forinttal
magasabb fajlagos összegű támogatás illeti meg a települési önkormányzatokat.
A felhalmozási célú költségvetési támogatások között továbbra is szerepel az óvodai
kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása, melynek fenntartása a következő időszakra, a
beérkezett támogatási igények számossága alapján, egyértelműen indokolt.
3) Szociális ágazat
A szociális gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően továbbra is az
alapellátások biztosítása. Ezen túlmenően általánosságban érdemes kiemelni a szociális ágazatra
vonatkozó – az önkormányzatoknál is megjelenő – béremelésre irányuló intézkedéseket, valamint
azokat a kötelező feladatokat érintő főbb átalakításokat, amelyek a 2017. évi támogatási rendszert
befolyásolják.
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Kiemelt célkitűzés a versenyképes fizetések elérése, amelynek megvalósítása érdekében az
ágazatban számottevő bérintézkedés valósult meg az eltelt időszakban. A szociális ágazatban
dolgozók anyagi meg becsülésének érdekében a Kormány 2014. évben bevezette a szociális ágazati
pótlékot, majd emellett 2015. július 1-jétől a szociális ágazatban foglalkoztatottak a kiegészítő
pótlékra is jogosulttá váltak. A bérpótlék folytatólagosan – 2016-ban és 2017-ben is – megilleti a
szociális ágazatban foglalkoztatottakat. A két pótlék összevonásából létrejövő szociális ágazati
összevont pótlék kifizetésére az önkormányzatok támogatást kapnak.
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen a költségvetés a
2016. évivel azonos összegben, továbbra is forrást biztosít az alacsony jövedelemtermelő képességű
települések olyan szociális jellegű kiadásaihoz, amelyek finanszírozása máshonnan nem
megoldható. E támogatás biztosít fedezetet pl. a közfoglalkoztatás máshonnan el nem ismert
költségeihez, alapszolgáltatások önrészéhez, vagy a települési támogatások kifizetéséhez.
Fontos kiemelni, hogy a Kormány családpolitikájával összhangban a 2017. évtől a gyermekek
napközbeni ellátása strukturálisan átalakul. Jövőre – a szülők munkába állásának megkönnyítése
érdekében – egy új, többszintű ellátási rendszer valósul meg, amely azt jelenti, hogy a kisebb
településeken is kötelező lesz biztosítani a kisgyermekek ellátását, amennyiben arra igény
mutatkozik. A finanszírozás rendszere alapvetően ugyan nem változik, ugyanakkor a költségvetés
többletforrást biztosít az újonnan létrejövő bölcsődék, mini bölcsődék, családi bölcsődék
működtetésére, továbbá ezen túlmenően az önkormányzati fejezeten belül tartalékot képez az év
közben esetlegesen felmerülő többletigényekre, számítva a férőhelybővülésre.
Az önkormányzatok által ellátható szociális szakosított ellátásokra (idősek, hajléktalanok
bentlakásos ellátása), valamint a gyermekek átmeneti gondozására 2017-ben 22,3 milliárd forint áll
rendelkezésre. A támogatás elve nem változik: két részből tevődik össze, a szakmai dolgozók
bértámogatásából, valamint az intézmény-üzemeltetési támogatásból, melyek együttes összege adja
a feladat biztosításához szükséges forrást. A tapasztalatok egyértelműen alátámasztják a feladat
alapú finanszírozási rendszer létjogosultságát: az intézmények fenntartásához szükséges
önkormányzati hozzájárulás mértéke e támogatási szisztéma mellett drasztikusan lecsökkent.
Fontos változás továbbá, hogy a 2016-tól kezdődően az önkormányzatok kötelező feladataként
jelenik meg a rászoruló gyermekek szünidei étkezetése, amelyre 2017-ben emelt összegű forrás
került biztosításra. Tekintettel arra, hogy a szakmai jogszabályokban élesen elválasztásra kerül az
intézményi és szünidei étkeztetés, a támogatási rendszert is eltérő alapelvek mentén kialakítva –
indokolt e két típusú étkeztetést külön jogcímen finanszírozni.
2016-tól a helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben jelent meg a Támogató szolgáltatások,
közösségi ellátások, utcai szociális munka és a Biztos Kezdet Gyerekházak működésének
támogatása. A támogató szolgálat és a közösségi ellátások finanszírozása - 1,39 milliárd forint
összegben – a 2017. évben az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása jogcímen
történik, míg az utcai szociális munka és a Biztos Kezdet Gyerekházak támogatását szolgáló 651,2
millió forint 2017. évben a XX. fejezetbe kerül átcsoportosításra.
A gyermekek intézményi keretek között történő étkeztetése továbbra is feladatalapú támogatások
elvrendszerén működik 2017-ben, míg a tanítási szünetekben biztosított szünidei étkeztetésnél a
lakóhely szerinti települési önkormányzatoknak – jövedelemtermelő-képességük függvényében –
jár támogatás az ételadatok után.
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Tekintettel a segélyezési rendszer 2015. évi átalakítására – az állami és önkormányzatok feladatok
élet elválasztásával – járási kormányhivatali hatáskörbe került valamennyi normatív alapon járó
támogatás, így az önkormányzatok pénzbeli ellátásokkal kapcsolatos, kötelező feladatai jelentős
mértékben csökkentek. Ennek megfelelőn a 2017. évben már csak a jogszabályváltozást
megelőzően megállapított (főleg lakásfenntartási célokra nyújtott), „kifutó” támogatásokra
nyújthatnak be igénylést az önkormányzatok, amelynek fedezete biztosított (Önkormányzati
elszámolások jogcímről).
4) Kulturális ágazat
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2017-ben a szabályozás
alapvető változatlansága mellett az előző évben bevezetett struktúrát követi.
A kulturális javak védelmére, a muzeális intézményekre, a közművelődési és a nyilvános könyvtári
ellátásra a 2016. évinél magasabb összeg fordítható. A többlet a megyei könyvtárak kistelepülési
könyvtári feladatainak ellátását segíti.
5) Önkormányzati fejlesztések
A Kormány korábbi döntése alapján az adósságkonszolidációban nem részesült
önkormányzatok 2014-2017. között évente 12,5 milliárd forint támogatásban részesülnek.
Figyelemmel arra, hogy a 2016. évi költségvetési törvény módosításával 2016. évben kerül sor a
2017. évre tervezett 12,5 milliárd forint kifizetésére is, így az előirányzat a feladat kifutásával 2017től megszűnik.
A lakossági közműfejlesztés támogatása az igénybevétel csaknem teljes kifutásával
párhuzamosan megszűnik önálló előirányzatként. Az esetlegesen még felmerülő igények az
Önkormányzati elszámolások előirányzatból kerülhetnek kifizetésre.
A kisösszegű fejlesztések, felújítások támogatását szolgáló Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések előirányzat összege 5,0 milliárd forint, mely a szociális intézmények
fejlesztését szolgáló pályázat kifutatásával 0,4 milliárd forinttal alacsonyabb a 2016. évinél. E
támogatás az egyes kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények kisösszegű fejlesztéseit, a
belterületi utak, hidak, járdák felújítását, az óvodai, iskolai és utánpótlás sportlétesítményekkel
kapcsolatos kisebb beruházásokat szolgálja.
A költségvetés a 2017. évben is biztosítja a felhalmozási célú támogatások között a közművelődési
érdekeltségnövelő támogatást, a muzeális intézmények szakmai támogatását, amely a
közművelődési infrastruktúra technikai, műszaki fejlesztéséhez, valamint a múzeumok, muzeális
intézmények szakmai fejlesztéséhez járul hozzá.
6) Az önkormányzatok egyéb kiegészítő támogatásai
A 2017. évben az önkormányzatok egyéb kiegészítő támogatásai az alábbi célcsoportoknak
megfelelő előirányzatokra tagozódik.
-
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Külön jogcímen jelenik meg az Önkormányzatok rendkívüli támogatása. E keretösszeg
szolgál a települési önkormányzatok – kizárólag már egyedi problémák kezelésére irányuló kiegészítő jellegű rendkívüli támogatásának forrásául.

-

-

Az Önkormányzati elszámolások előirányzata szolgál valamennyi, a települések előző
évekről származó működési és fejlesztési támogatásokkal kapcsolatos elszámolásainak
rendezésére. Ez szolgálja továbbá az önálló jogcímként megszűnő pénzbeli szociális
ellátások kiegészítése, a helyi szervezési intézkedések helyi szervezési intézkedésekhez
kapcsolódó többletkiadások támogatása és a lakossági közműfejlesztés támogatására
vonatkozó kifizetések, továbbá többek között a 2016. évi költségvetési törvény 3. melléklet
IV. pontjában szereplő fejlesztési költségvetési támogatások le nem hívott részének forrását
is.
Az önkormányzatoknak a korábbi években megszokott módon és összegben áll
rendelkezésükre külön jogcímen az előre nem látott havaria helyzetek kezelésére és
védekezésre szolgáló Vis maior támogatás is.

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Önkormányzat saját bevételei közül
- nem tervezünk adó-, lakbérnövelést, új adó bevezetését, ezért az adó- és egyéb működési
bevételek (lakás, helyiségbérek) nagyságrendileg nem változnak,
A tervezésnél figyelemmel kell lennünk továbbá:
- a 2016. évi költségvetési rendeletben szereplő bevételek és kiadások várható teljesítési adataira,
- az ismert, következő évet terhelő kötelezettségekre, elfogadott, folyamatban lévő feladatokra.
Az önkormányzata Balajt, Fő út 2. szám alatti telephelyen működő óvodai feladatokat ellátó
intézmény működtetését szeretné önkormányzati fenntartásba venni a jelenlegi fenntartó
bizonytalan helyzete miatt.
A Biztos Kezdet Gyerekház működési engedélye határozatlan időre szól, az önkormányzat 2017.
évben továbbra is működtetni kívánja a Biztos Kezdet Gyerekházat
Javaslom a képviselő-testületnek az alábbi szempontok meghatározását a 2017. évi költségvetési
javaslat összeállításához:
1. Egyensúlyi költségvetés összeállítása a bevételek megalapozott tervezésével és a kiadások
teljeskörű számbavételével. Adósságot keletkeztető ügyletből származó bevétel (hitelfelvétel),
külső finanszírozású működési hiány nem tervezhető.
2. A kötelezően ellátandó feladatok fedezetének biztosítása, takarékos, biztonságos feladatellátás
feltételeinek megteremtése.
3. A jövő évi működés során az önkormányzati szolgáltatások elért színvonalának fenntartása.
4. A szociálisan hátrányos helyzetűek támogatására, a település rászoruló lakosságának szociális
segítésére fordítható kiadások szintjének megtartása, saját forrásokból pótolva az e célt szolgáló
központi támogatások csökkenését.

7

5. Közterületeink kezeléséhez, gondozásához olyan nagyságú forrás rendelése, mely biztosítja
értékük, színvonaluk megőrzését.
6. A felhalmozási kiadások arányával az Önkormányzat vagyonának gyarapítása.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a koncepcióban megfogalmazott célkitűzéseket vitassa
meg és fogadja el az alábbi határozati javaslatot:
Határozati javaslat
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2016. (XI.26.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Az önkormányzat 2017. évi költségvetési koncepciójáról
Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:
Képviselő-testület) megtárgyalta az önkormányzat 2017. évi költségvetési
koncepcióról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1. Képviselő-testület Balajt Község Önkormányzat 2017. évi költségvetési
koncepcióját elfogadja.
2. Képviselő-testület a költségvetés előkészítése során érvényesítendő
célokat, végrehajtandó feladatokat, illetve a költségvetésbe beépítendő
elveket az alábbiak szerint határozza meg:
A.) Bevételek:
1.) A bevételek tervezésekor a megalapozottságot és a bevételek
biztonságos növelését egyaránt figyelembe kell venni.
Törekedni kell a bevételek maximális feltárására.
B.) Működési, személyi és dologi kiadások
1.) Az önkormányzat valamennyi közalkalmazott és köztisztviselő
számára biztosítja a jogszabályokban előírt illetményeket és
pótlékokat.
2.) A dologi kiadások vonatkozásában az üzemeltetési költségeknél
a megállapított díjakkal kell számolni.
3.) Egyes dologi költségek tervezése normatív módon, a 2016. évi
infláció ismeretében meghatározott összegek alapján történhet.
4.) A szociális ellátásokat az alapul szolgáló nyugdíjminimum
összege és a várható kérelmek, valamint az önkormányzat
hatályos rendeletei alapján kell tervezni. Törekedni kell arra,
hogy a szociális ellátások tervezett összege 2017. évben az előző
évihez képest ne csökkenjen.
C.) Felhalmozási kiadások, tartalékok
1.) Meg kell tervezni az áthúzódó beruházásokat.
2.) Új beruházásként elsőbbséget élveznek azok, amelyekre a
Képviselő-testület 2016. évben kötelezettséget vállalt.
3.) Tartalékok az egyensúly keretein belül tervezendők.
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D.) Általános alapelvek
1.) Alapvető cél a költségvetés egyensúlyának biztosítása, a
működőképesség megőrzése.
2.) A költségvetést null-bázisról kell indítani, és egyensúlyban kell
tervezni.
3.) A költségvetést egyebekben a vonatkozó jogszabályok és
önkormányzati rendeletek alapján kell tervezni.
Határidő:
Felelős:

azonnal, illetve 2017. február 15.
polgármester, jegyző

Balajt, 2016. október 19.
Szabó Zoltán
polgármester
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4./ napirendi ponthoz
Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Készítette: Bányainé Cserged Marianna
vezető főtanácsos

Dr. Kernóczi Zsuzsanna
jegyző
ELŐTERJESZTÉS
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. október 26. napján tartandó munkaterv szerinti nyílt ülésére
Tárgy: Helyi Építési Szabályzatról szóló 10/2015.(VIII.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
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.
Képviselő-testület elrendelte a Balajt Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló
10/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet
beterjesztését a képviselő-testület ülésére.
A RÉGIÓ Városépítészeti és Műemléki Tervező Kft. Balajt Község Helyi Építési
Szabályzat módosítására vonatkozó tervezői javaslatot összeállította.
A rendelet módosítása a 2015. évben elfogadott szabályozási terveket nem érinti (a
tervi részekben változás nem történik).
A rendelet-tervezetet a hatályos előírások szerint véleményeztetni szükséges, mivel a
módosítása tartalma megfelel a 314/2012.(XI.8.) KR. 32.§ (4) bekezdés előírásainak,
ezért un. egyszerűsített eljárás keretei között lehet a véleményezést lefolytatni.
A partnerségi határozat értelmében lakossági hirdetményit is ki kell függeszteni.
A véleményezési idő: 15 naptári nap volt.
Képviselő-testület a Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata véleményezési
eljárásánál a véleményeket és a tervezői válaszokat elfogadta, a véleményezési
eljárást lezárta a 78/2016. (VIII.31.) határozatában.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 2016. szeptember 14. napján Balajt
helyi építési szabályzat módosítása egyszerűsített eljárással végső szakmai
véleményt megküldte, melyben Balajt teljes területére vonatkozó módosított helyi
építési szabályzatának képviselő-testületi jóváhagyása ellen településrendezési
szempontból nem emelt kifogást.
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A rendelet-tervezet elkészítésekor törekedtünk arra, hogy a tervezet:
a) megfeleljen az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknek,
b) illeszkedjen a jogrendszer egységébe,
c) megfeleljen a nemzetközi jogból és az európai uniós jogból eredő
kötelezettségeiknek,
d) megfeleljen a jogalkotás szakmai követelményeinek.
Az előzetes hatásvizsgálat alapján a szabályozás várható következményeit tekintve
a következők állapíthatóak meg:
a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: Önkormányzati oldalon gazdasági
hatása közvetlenül nincs.
b) környezeti és egészségi következményei: A rendelet-tervezet környezeti és
egészségügyi következményei terén negatív hatást nem eredményez.
c) adminisztratív
terheket
befolyásoló
hatás:
A
rendelet-tervezet
végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.
d) a jogalkotás elmaradásának várható következménye: A rendelet módosítása a
magasabb szintű ágazati jogszabályok változásai miatt szükséges, a a
rendelet módosításával a Képviselő-testület a jogszabályi kötelezettségének
tesz eleget.
e) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és
pénzügyi feltételek: A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.
A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és
tagállamaival egyeztetési kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes
bejelentési kötelezettség alá tartozó jogszabály tervezetek közé.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet tárgyalja meg az előterjesztést és fogadja el a
módosítási javaslatot.
Balajt, 2016. október 19.
Szabó Zoltán
polgármester
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Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2016. (X.27.) önkormányzati rendelete
(tervezet)
Balajt Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló
10/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény
62.§ (6) bekezdés 6. pontjában, valamint a 13.§ (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján;
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§
(1) bekezdésében meg-határozott feladatkörében eljárva;
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 30.§ (1) bekezdésében
biztosított véleményezési jogkörében eljáró
1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és
Törvényességi Felügyeleti Főosztály,
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi,
Természetvédelmi Főosztály,
3. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága,
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály,
6. Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala,
7. Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala,
8. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és
Fogyasztóvédelmi Fő-osztály Közlekedési Osztály,
9. Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ,
10. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal,
11. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály,
12. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és
Erdőgazdálkodási Főosztály,
13. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatala,
14. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság,
15. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és
Fogyasztóvédelmi Fő-osztály Bányászati Osztály,
16. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala,
17. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat,
18. Szendrői Közös Önkormányzati hivatal,
19. a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
település-rendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdésében
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal Építésügyi Hivatala Állami Főépítész
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
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1.§ Balajt Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2015. (VIII.27.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 1. § (2) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„(2) Az érvényességi területen belül területet felhasználni, építési tevékenységet
folytatni, telket alakítani, arra hatósági engedélyt adni, valamint kötelezést
előírni csak a vonatkozó jogszabályok, valamint Balajt Község Helyi Építési
Szabályzata (továbbiakban: HÉSZ) és annak mellékletét képező
szabályozási tervek előírásainak együttes figyelembevételével lehet.”
2.§ A R. 1.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A HÉSZ rendelkezései az Országos Településrendezési és Építési
Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban:
OTÉK) 2013. január 1-én hatályos településrendezési követelményeinek és
jelmagyarázatának figyelembevételével kerültek kidolgozásra.”
3.§ A R. 2.§- 43.§-ai helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. A szabályozási terv elemei
2.§ (1) Kötelező érvényű szabályozási alapelemek:
a) szabályozási vonal, szabályozási szélesség
b) építési övezet, övezet határa
c) építési övezet, övezet jele
(2) Jogszabály által elrendelt, kötelező védelmi, korlátozási szabályozási elemek:
a)
b)
c)
d)
e)

műemlék, műemléki környezet
régészeti terület
országos ökológiai folyosó
természetvédelmi szempontból jelentős területek (ESA II.)
tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület
3. A belterülethatár módosítás

3.§ A belterületbe vonható területeket a Szabályozási terv ábrázolja.
4. Közterület alakításra vonatkozó előírások
4.§ Közterület alakítási terv készíttethető az önkormányzat képviselő-testületének
döntése alapján, amennyiben egységes közterület-kialakítás indokolt.
5. Az épített környezet és a településkép alakítására vonatkozó előírások
5.§ (1) Az országos művi értékvédelem alá eső épületeket és a hozzájuk tartozó
műemléki környezetet a Szabályozási terv tartalmazza.
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(2) Műemléki környezet területén csak az épített és természetes környezet
egységes megjelenését biztosító módon lehet építkezni.
6.§ A település régészeti területeinek határát a Szabályozási terv tartalmazza.
7.§ A helyi értékvédelmi rendelet által elrendelt elemeket a Szabályozási terv
tartalmazza.
8.§ Balajt igazgatási területén reklám, hirdetőtábla, kirakatszekrény csak a helyi
rendeletben meghatározottak szerint létesülhet.
6. A táj és a természeti környezet védelmére vonatkozó előírások
9.§ (1) Balajt területén kijelölt országos ökológiai hálózat ökológiai folyosót,
természet-megőrzési területet, természeti területet, tájképvédelmi területet,
egyedi tájértéket a Szabályozási Terv jelöli.
(2) Az igazgatási területén kijelölt országos ökológiai hálózat ökológiai folyosó,
természet-megőrzési terület, természeti terület, tájképvédelmi terület, egyedi
tájértékek védelmét, megóvását biztosítani kell.
(3) Közterületi fatelepítések a helyi rendeletben szabályozottak szerint
történhetnek.
(4) Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő Balajt teljes igazgatási
területe, ezért az építmények tájba illesztését és a hagyományos tájhasználat
fennmaradását nem veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazását
biztosítani kell.
7. Környezetvédelmi előírások
10.§ (1) A település területén terület felhasználása, igénybevétele abban az esetben
történhet, folytatható, ha az a megengedett környezetterhelési határértékeket
nem haladja meg, nem károsítja a környezetet.
(2) Új épület létesítése esetén a környezetvédelmi határértékeknek a telekhatáron
kell teljesülniük.
11.§ A felszíni és felszín alatti vizek szennyezése tilos.
12.§ Balajt területén tilos a megengedett határértéket meghaladó légszennyezés
okozása, tilos szagos-bűzös tevékenység végzése.
13.§ Üzemi létesítmény, illetve egyéb helyhez kötött zajforrás csak akkor helyezhető
el, ha a keletkező zaj- és rezgésterhelés nem haladja meg a hatályos előírások
szerinti határértékeket.
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14.§ (1) Földmozgatással járó beavatkozás során a humuszos termőréteg védelméről
gondoskodni kell a termőföld védelmére vonatkozó hatályos előírások
szerint.
(2) Feltöltésre környezetkárosító anyag használata tilos.
15.§ Hulladéklerakó, veszélyes hulladékok ártalmatlanítását végző telephely az
igazgatási területen nem létesíthető.
8. Veszélyeztetett területekre vonatkozó előírások
16.§ A település területén a tüzivíz ellátást biztosítani kell.
9. Egyes sajátos jogintézményekkel kapcsolatos előírások
17.§ A település területén elővásárlási jogot érvényesít az önkormányzat minden
olyan településrendezési cél érdekében, amely a helyi építési szabályzatban
biztosított.
18.§ (1) Telekalakítás csak akkor végezhető, ha a Szabályozási terven jelölt
feltételeknek eleget tesz a kialakuló építési telek.
(2) Nyeles telek újonnan nem létesíthető, kivéve, ha telekhatár-rendezési
célokat szolgál.
(3) Amennyiben a telekalakításra kizárólag a közterület kialakítása céljából
vagy állami beruházás keretében megvalósuló közlekedési infrastruktúra
fejlesztés érdekében kerül sor, úgy az építési övezetben előírt minimális
telekméretnél kisebb építési telek is kialakítható.
10. Közművek előírásai
19.§ A közműellátás mértékét és módját az egyes építési övezetekre a helyi építési
szabályzat és a szabályozási tervek határozzák meg.
20.§ (1) Új vezetékes hírközlési létesítmény beépített és beépítésre szánt területeken
csak földkábellel létesíthető.
(2) Antennát önálló tartószerkezetre építeni nem lehet, csak meglévő
építményre. Országos védelem alatt álló területen antenna létesítése tilos.
11. Építés általános szabályai
21.§ (1) Saroktelek beépítésénél úgy kell meghatározni az előkerti építési vonalat,
hogy az utcakép egységessége és a településkép védelme érdekében az a
csatlakozó utcák telkeinek építési vonalához illeszkedjen.
(2) Új épület, építmény létesítése csak akkor engedélyezhető, ha a kialakítandó
legkisebb mértékű zöldfelületi fedettség a területen biztosítható.
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12. Katasztrófavédelmi osztályba sorolás alapján meghatározott elégséges védelmi
szint követelményei
22.§ Balajt település a Nemzeti katasztrófa kockázat értékelés alapján a III.
osztályba került.
Részletes övezeti előírások
Beépítésre szánt építési övezetek előírásai
13. A beépítésre szánt területek építési övezetekbe sorolása
23.§ A Szabályozási terv tartalmazza a beépítésre szánt területeket az alábbi sajátos
használat szerint:
Általános használat
Lakóterület
Vegyes terület
Gazdasági terület
Különleges beépítésre szánt terület

Sajátos használat
falusias (Lf)
településközpont (Vt)
kereskedelmi szolgáltató (Gksz)
mezőgazdasági üzemi (K/Mü)
sportpálya (K/Sp)
temető (K/T)
pince (KP)
közmű (K/K)

14. Lakóterület előírásai
24.§ (1) Falusias lakóterület: falusias lakóterület legfeljebb 7,5 m-es beépítési
magasságú lakóépületek, a mező- és az erdőgazdasági építmények, továbbá
a lakosságot szolgáló, környezetre jelentős hatást nem gyakorló
kereskedelmi, szolgáltató építmények elhelyezésére szolgál.
(2) Falusias lakóterületen pince (terepszint alatti építés) nem építhető.
(3) A falusias lakóterületek sajátos előírásai:
Építési övezeti jele
Lf1
Lf2
Beépítési mód
Oldalhatáron álló
Oldalhatáron álló
Kialakítható legkisebb telekterület
900 m2
600 m2
Minimális utcai homlokvonal
18 m*
14 m
Minimális telekmélység
40 m
25 m
Megengedett legnagyobb beépítettség
30%
30%
Megengedett legnagyobb épületmagasság
4,5 m
4,5 m
Legkisebb zöldfelület
40%
40%
Közművesítés mértéke
teljes
teljes
* meglévő telek megosztása esetén a minimális utcai telekhatár szélesség 14 m-re csökkenthető.

(4) Az övezetben telkenként egy db legfeljebb 50 m2-es alapterületű állattartó
épület és fedett/zárt trágyatároló helyezhető el, amennyiben a lakó
funkciótól biztosított nagy és közepes haszonállattartó épületnél a 25 m-es
védőtávolság, kis haszonállattartó épületnél a 10 m-es védőtávolság.
Haszonállattartó építmény és trágyatároló élelmiszertároló, feldolgozó,
forgalmazó létesítménytől, óvoda, iskola, egészségügyi intézmény
telekhatárától számított 50 m-en belül nem építhető.
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15. Vegyes terület előírásai
25.§ (1) Településközpont: A településközpont terület elsősorban lakó és olyan
települési szintű egyéb rendeltetést szolgáló épület elhelyezésére szolgál,
amely nincs zavaró hatással a lakó rendeltetésre.
(2) A településközpont sajátos előírásai:
Építési övezeti jele
Vt1
Vt2
Beépítési mód
Szabadonálló
Szabadonálló
Kialakítható legkisebb telekterület
900 m2
900 m2
Minimális utcai homlokvonal*
20 m
20 m
Minimális telekmélység
20 m
40 m
Megengedett legnagyobb beépítettség
50%
30%
Megengedett legnagyobb épületmagasság
6,0 m
9,0 m
Legkisebb zöldfelület
20%
30%
Közművesítés mértéke
teljes
teljes
* meglévő telek megosztása esetén a minimális utcai telekhatár szélesség 14 m-re csökkenthető.

(3) Állattartó épület, trágyatároló nem létesíthető.
16. Gazdasági terület előírásai
26.§ (1) Kereskedelmi szolgáltató terület: elsősorban környezetre jelentős hatást nem
gyakorló gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál.
(2) Gazdasági területek sajátos előírásai:
Építési övezeti jele
Beépítési mód
Kialakítható legkisebb telekterület
Minimális utcai homlokvonal
Minimális telekmélység
Megengedett legnagyobb beépítettség
Megengedett legnagyobb épületmagasság
Legkisebb zöldfelület
Közművesítés mértéke

Gksz
Oldalhatáron álló
900 m2
20 m
20 m
40%
6,0 m
40%
részleges

(3) Állattartó épület, trágyatároló nem létesíthető.
17. Különleges beépítésre szánt terület előírásai
27.§ (1) A különleges területbe azok a területek tartoznak, amelyeken az elhelyezhető
építmények rendeltetésük miatt jelentős hatást gyakorolnak a
környezetükre, vagy a környezetük megengedett külső hatásaitól is
védelmet igényelnek.
(2) Mezőgazdasági üzemi terület: növénytermesztéshez és állattartáshoz
szükséges létesítmények helyezhetők el a szabályozási terv szerint.
(3) Sportpálya: sportépítmények, ezek kiszolgáló létesítményei, a területet
használók ellátását szolgáló vendéglátó létesítmények helyezhetők el. A
parkolást és a megfelelő szociális kiszolgáló épületeket biztosítani kell.
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(4) Temető: a temetéssel összefüggő építményeken kívül csak a szertartáshoz
kapcsolódó kiszolgáló, ravatalozó és egyházi épület építhetők, melyek
épületmagassága nem haladhatja meg a 4,5 m-t. A temető telkén belül, a
telekhatár mentét legalább 10 m széles, fásított védőterületet kell
kialakítani és többszintes növényzettel betelepíteni, amennyiben erre
elegendő hely biztosítható, illetve tájképvédelmi érdekeket nem sért.
(5) Pince: meglévő pincesor területe. A területen a meglévő pincék felújítása,
átalakítása, új pince kialakítása csak a helyi építési hagyományokhoz
igazodva történhet, a szomszédos pincék veszélyeztetése nélkül.
(6) Közmű: Kialakult víztározó, közmű terület számára fenntartott terület, ahol
csak a funkcióhoz szükséges építmények létesíthetők.
28.§ A különleges beépítésre szánt területek sajátos előírásai:
Építési övezeti jele
Beépítési mód
Kialakítható legkisebb telekterület
Minimális utcai homlokvonal
Minimális telekmélység
Megengedett legnagyobb beépítettség
Megengedett legnagyobb épületmagasság
Legkisebb zöldfelület
Közművesítés mértéke

K/Mg
szabadonálló
2000 m2
40 m
40 m
40%
6,0 m
40%
hiányos

K/Sp
szabadonálló
1000 m2
kialakult
kialakult
40%
4,5 m
40%
hiányos

Építési övezeti jele
Beépítési mód
Kialakítható legkisebb telekterület
Minimális utcai homlokvonal
Minimális telekmélység
Megengedett legnagyobb beépítettség
Megengedett legnagyobb épületmagasság
Legkisebb zöldfelület
Közművesítés mértéke

K/P
szabadonálló
300 m2
kialakult
kialakult
40%
4,5 m
40%
hiányos

K/K
szabadonálló
kialakult
kialakult
kialakult
40%
4,5 m
40%
hiányos

K/T
szabadonálló
2000 m2
kialakult
kialakult
10%
4,5 m
40%
hiányos

Beépítésre nem szánt övezetek
18. A beépítésre nem szánt területek építési övezetekbe sorolása
29.§ A Szabályozási terv a beépítésre nem szánt területeket sajátos használatuk
szerint az alábbi övezetekbe sorolja:
Általános használat
Közlekedési terület

Zöldterület
Erdőterület
Mezőgazdasági terület
Vízgazdálkodási terület
Különleges beépítésre nem szánt terület
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Sajátos használat
települési főút (KÖu/1)
kiszolgáló és lakóút (KÖu/2)
gyalogút (KÖu/3)
közkert (Zkk)
védelmi (Ev)
gazdasági (Eg)
kertes (Mk)
általános (Má)
folyóvíz medre és parti sávja (Vá)
bánya (Kb/b)

19. Közlekedési terület előírásai
30.§ A közlekedés és a közmű elhelyezésére szolgáló terület az országos és a helyi
közút, a kerékpárút, a gépjármű várakozóhely (parkoló) - a közterületnek nem
minősülő telken megvalósuló kivételével -, a járda és gyalogút (sétány), köztér,
mindezek csomópontja, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi építményei,
a közúti, a kötöttpályás, a vízi és a légi közlekedés, továbbá a közmű és a
hírközlés építményei elhelyezésére szolgál.
20. Zöldterület előírásai
31.§ (1) A zöldterület állandóan növényzettel fedett közterület (közpark, közkert),
amely a település klimatikus viszonyainak megőrzését, javítását, ökológiai
rendszerének védelmét, a pihenést és testedzést szolgálja.
(2) Közkert: egy meghatározott fő funkciót (játék, sport, pihenés stb.)
szolgáló, 1 ha-nál kisebb területű és legalább 15 m oldalméretű,
közterületi zöldterület, amelyet bárki használhat.
21. Erdőterület előírásai
32.§ (1) Az erdő a legalább 1500 m2 nagyságot elérő terület, amely
a)
faállománnyal borított
b)
faállománnyal átmenetileg nem borított, de erdő-felújítási előkészítő
munka folyik rajta
c)
faállománnyal körülzárt tisztások, melyek más műveléssel
gazdaságosan nem hasznosíthatók
d)
erdei nyiladékok, nem állandó jellegű fakitermelő utak, erdő területén
áthaladó vezetékek védősávja
e)
legalább négy sorból álló fasor, mező- és hóvédő erdősáv.
(2)

Védelmi erdő: természetvédelmi, talajvédelmi, tájképvédelmi,
településvédelmi célú erdőterület. Védelmi erdőben épületet elhelyezni nem
lehet.

(3) Gazdasági erdő: faanyagtermelő, faanyagtermelést szolgáló erdőterület.
Gazdasági rendeltetésű erdőterületen legfeljebb 0,5%-os beépíthetőséggel
az erdő rendeltetésének megfelelő építmények helyezhetők el.
(4) Az erdőterületek sajátos előírásai:
Övezeti jel
Beépítési mód
Kialakítható legkisebb telekterület
Beépíthető legkisebb telekterület
Megengedett legnagyobb beépítettség
Megengedett legnagyobb épületmagasság
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Ev
-

Eg
szabadonálló
10000 m2
15000 m2
0,5%
4,5 m

22. Mezőgazdasági terület előírásai
33.§ (1) A mezőgazdasági terület a növénytermesztés, az állattartás és állattenyésztés
és a halászat, továbbá az ezekkel kapcsolatos, a saját termék
feldolgozására, tárolására és árusítására szolgáló építmények területe.
(2) Sajátos használat szerint lehet:
a) Kertes
mezőgazdasági
terület:
zöldség,
virág,
esetleg
gyümölcstermesztésre szolgáló terület
b) Általános mezőgazdasági terület
ba) szántó: szántóföldi művelés alatt álló terület
bb) gyep: rét (kaszáló), legelő (legeltetéses állattartás) művelési ágban
lévő területek
(3) Keretes mezőgazdasági területben állattartó épület, trágyatároló nem
létesíthető.
(4) Mezőgazdasági szántó és gyep területen állattartó épület és trágyatároló
elhelyezhető, amennyiben a lakó funkciótól biztosított nagy és közepes
haszonállattartó épületnél az 50 m-es védőtávolság, kis haszonállattartó
épületnél a 25 m-es védőtávolság. Haszonállattartó építmény és
trágyatároló élelmiszertároló, feldolgozó, forgalmazó létesítménytől,
óvoda, iskola, egészségügyi intézmény, gyógyszertár telekhatárától
számított 50 m-en belül nem építhető.
(5) A mezőgazdasági területek sajátos előírásai:
Övezeti jel
Beépítési mód
Kialakítható legkisebb telekterület
Beépíthető legkisebb telekterület
Megengedett legnagyobb beépítettség
Megengedett
legnagyobb
épületmagasság
*OTÉK rendelkezései szerint

Má/sz
szabadonálló
5.000 m2
10.000 m2
10%*

Má/gy
szabadonálló
5.000 m2
20.000 m2
3%*

Mk
szabadonálló
720 m2
3000 m2
10%*

4,5 m

4,5 m

4,5 m

23. Vízgazdálkodási terület előírásai
34.§ A vízgazdálkodási terület a folyó- és állóvizek medre és parti sávja, közcélú nyílt
csatornák, vízbázis területek. Vízgazdálkodási területen építményt elhelyezni
csak a külön jogszabályokban foglaltak szerint lehet.”
4. § A R. 3., a 4., 5., és 6. mellékletei, valamint a 3. és az 5. függelékei hatályukat
vesztik.
5.§ E rendelet a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba. Hatályba lépés után jelen
rendelet hatályát veszti.

.
Szabó Zoltán
polgármester
11

dr. Kernóczi Zsuzsanna
jegyző

Kihirdetési záradék:
Kihirdetve Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 5/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelet 35. § (4)
bekezdése szerint Szendrőlád Közös Önkormányzati Hivatal Balajti Kirendeltség
hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2016. október 27.
Balajt, 2016. október 27.

Dr. Kernóczi Zsuzsanna
jegyző
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5./ napirendi ponthoz
Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Készítette: Bányainé Cserged Marianna
vezető főtanácsos

Dr. Kernóczi Zsuzsanna
jegyző
ELŐTERJESZTÉS
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. október 26. napján tartandó munkaterv szerinti nyílt ülésére
Tárgy: Balajt Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013.
(VI.27.) önkormányzati rendelet módosítása
Tisztelt Képviselő-testület!
Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta a Balajt Község
Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013.(VI.27.) önkormányzati
rendeletét, melyet tíz alkalommal módosított.
A Magyar Közlöny 209. számában kihirdetésre került a kormányzati funkciók,
államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013.(XII.29.)
NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) módosításáról szóló 44/2015.(XII.30.) NGM
rendelet.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 167/B. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a törzskönyvi nyilvántartást vezető szerv az NGM rendelet 2016. január 1-jével
bekövetkezett változása miatt szükséges adatváltozások átvezetésére, hivatalból indított
eljárás keretében eseti, csoportos adatmódosítást hajtott végre.
Balajt Község Önkormányzata (törzskönyvi nyilvántartási száma: 548685) szervre
vonatkozóan a Magyar Államkincstár által vezetett, közhiteles nyilvántartásba bejegyzett
kormányzati funkciók kódjait érintően, 2016. január 1-jei alkalmazási dátummal az alábbi
változások átvezetése történt.
A törzskönyvi jogi személy kormányzati funkció kódjai, melyek megfeleltethetőek voltak az
új, kormányzati funkció kódoknak:
- kormányzati funkció kód: 107054 – Családsegítés helyett
A Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásban átvezetett kormányzati
funkció kódváltozásokat a költségvetési szerv okiratában is módosítani kell az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 105. § (3)-(4)
bekezdés, valamint az Ávr. 167/C. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltaknak megfelelően,
tekintettel arra, hogy az alapító okiratok érvénytelen kormányzati funkció kódokat nem
tartalmazhatnak. Az NGM rendelet 12. §-ában előírtak szerint a törzskönyvi nyilvántartásba
bejegyzettek teljes körénél 2016. március 1-jéig gondoskodni kell a létesítő okiratok 2016.
január 1-jétől érvényes kormányzati funkcióknak megfelelő aktualizálásáról.
Tekintettel arra, hogy az NGM rendelet kormányzati funkciók felsorolásába több új kód is
bekerült, az önkormányzatnak, a nemzetiségi önkormányzatnak, a társulásnak és a térségi
fejlesztési tanácsnak szükséges áttanulmányozni a módosulásokat, mivel az NGM rendelet 12.
§ értelmében nemcsak a költségvetési szerveik, hanem saját szervezeti és működési
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szabályzatuk vagy társulási megállapodásuk módosítása is szükséges lehet, ha tartalmazza az
alaptevékenység kormányzati funkció kódjaikat.
Az önkormányzati rendelet 1. melléklete tartalmazza az önkormányzati szakágazati
besorolást, valamint alaptevékenységének megnevezését, kormányzati funkció megnevezését,
számát. A rendelet 1. mellékletének a módosítása szükséges, mivel nem tartalmazza a 104037 Kormányzati funkciót - Intézményen kívüli gyermekétkeztetést. Az új kormányzati
funkció törzskönyvi nyilvántartásba vételét is kérelmezni kell a döntést követően a Magyar
Államkincstárnál.
A rendelet-tervezet elkészítésekor törekedtünk arra, hogy a tervezet:
a) megfeleljen az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknek,
b) illeszkedjen a jogrendszer egységébe,
c) megfeleljen a nemzetközi jogból és az európai uniós jogból eredő kötelezettségeiknek,
d) megfeleljen a jogalkotás szakmai követelményeinek.
Az előzetes hatásvizsgálat alapján a szabályozás várható következményeit tekintve a
következők állapíthatóak meg:
a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: A Magyar Államkincstár által vezetett
törzskönyvi nyilvántartásban átvezetett kormányzati funkció kód változásokat a
költségvetési szerv okiratában is módosítani kell az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény, valamint az Ávr. idevonatkozó rendelkezése alapján. Az NGM
rendelet 12. §-ában előírtak szerint a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzettek teljes
körénél 2016. március 1-jéig gondoskodni kell a létesítő okiratok 2016. január 1-jétől
érvényes kormányzati funkcióknak megfelelő aktualizálásáról. Az önkormányzati
rendelet 1. mellékletének módosítása erre figyelemmel készült el.
b) környezeti és egészségi következményei: nincs
c) adminisztratív terheket befolyásoló hatás: adminisztratív terhet nem jelent.
d) a jogalkotás elmaradásának várható következménye: A rendelet módosítása a hatályos
jogszabályok alapján indokolt, mert annak elmaradása jogszabály ellenes állapot
fennmaradását eredményezné.
e) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek: személyi, tárgyi vonzata nincs.
A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival
egyeztetési kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá
tartozó jogszabály tervezetek közé.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-tervezet megtárgyalására és a rendelet
megalkotására.
Balajt, 2016. október 19.
Szabó Zoltán
polgármester
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Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2016. (X.27.) önkormányzati rendelete
Balajt Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
5/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, valamint a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. §-ában meghatározott
feladatkörében eljárva következőket rendeli el:
1.§ Balajt Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
5/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
2.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.

Szabó Zoltán
polgármester

Dr. Kernóczi Zsuzsanna
jegyző

Kihirdetési záradék:
Kihirdetve Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 5/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelet 35. § (4) bekezdése szerint
Szendrőlád Közös Önkormányzati Hivatal Balajti Kirendeltség hirdetőtábláján való
kifüggesztéssel 2016. október 27.
Balajt, 2016. október 27.

Dr. Kernóczi Zsuzsanna
jegyző
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1. melléklet a …../2016.(X.27.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat szakágazati besorolása, valamint alaptevékenységének megnevezése
kormányzati funkció megnevezése, száma
1. Az önkormányzat államháztartási szakágazati besorolása
Államháztartási szakágazat: 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási
tevékenysége
2. Az önkormányzat alaptevékenységének megnevezése, kormányzati funkció szám
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Alaptevékenység
Kormányzati funkció szerinti megnevezése
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó
és általános igazgatási tevékenysége
Köztemető fenntartás és -működtetés
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
kapcsolatos feladatok
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás
(közhasznú kölcsönző részére)

Kormányzati
funkciószám
011130

Országos közfoglalkoztatási program
Közfoglalkoztatási mintaprogram
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett)
begyűjtése, szállítása, átrakása
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
Víztermelés, -kezelés, -ellátás
Közvilágítás
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Település-egészségügyi feladatok
Gyermekjóléti szolgáltatások
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
Biztos Kezdet Gyerekház
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

041236
041237
045160
051030

013320
013350
041231
041232
041233
041234

051040
052020
063020
064010
066020
076062
104042
106020
104044
107055
104037
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6./ napirendi ponthoz
Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:
Dr. Kernóczi Zsuzsanna
jegyző

Készítette: Bányainé Cserged Marianna
vezető főtanácsos
ELŐTERJESZTÉS

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. október 26. napján tartandó munkaterv szerinti nyílt ülésére
Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatáról
szóló 6/2013.(VIII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mk. tv.) - többek között- a
közterületek filmforgatási célú használatát érintően módosult. A módosító törvény alapján a
települési önkormányzatok 2016. szeptember 30-áig kötelesek összhangba hozni a
közterületek filmforgatási célú használatát szabályozó rendeleteiket az Mk. tv. változásával.
Az Mk. tv. alapján közterület az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 2. § 13. pontja szerinti földterület (közhasználatra szolgáló minden olyan
állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás
ekként tart nyilván).
Filmalkotás: a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) szerinti
filmalkotás, ideértve a számítógépes vagy bármilyen platformon hozzáférhető játékprogram
előzeteseként készülő filmalkotást, ide nem értve a hírműsort, az aktuális és szolgáltató
magazinműsort, a sportközvetítést, a beszélgető-műsort (talk-show), a játék- és
vetélkedőműsort, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
szóló törvény hatálya alá tartozó reklámfilmet.
Az Mk. tv. 34. § (1) bekezdése alapján filmalkotásnak minősül a gazdasági
reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvény hatálya alá tartozó
reklámfilm is, valamint filmforgatási célú közterület-használatnak minősül a közterület
használata akkor is, ha az csak a filmforgatáshoz kapcsolódó technikai jellegű
tevékenységhez, illetve a stáb parkolásához, a kiürítéshez, a forgalomtechnikai biztonság
biztosításához szükséges.
A szabályozás lényege a korábbiakhoz képest annyiban nem változott, hogy közterületen
történő filmforgatás az erre vonatkozó hatósági szerződés alapján történhet, melynek
megkötésére a korábbiakban a megyei kormányhivatal, a módosulás hatályba lépését
követően a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. jogosult. E szerződés - az
önkormányzati tulajdonban levő közterületek vonatkozásában - továbbra is a képviselőtestület jóváhagyásával válik érvényessé.
Alapvetően változott ugyanakkor az Mk. tv. 3. mellékletében meghatározott díjak mértéke,
illetve rendszere, melyről a 34. § (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy:
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A települési önkormányzat a közterületek filmforgatási célú használatát legfeljebb a 3.
mellékletnek megfelelő mértékben meghatározott díj ellenében biztosíthatja. A naptári napon
legfeljebb hat órával átnyúló éjszakai forgatások esetében a töredéknapra a 3. mellékletben
meghatározott összegeket kell alkalmazni. A közterület használatáért megállapított díj a
tulajdonosi joggyakorlót illeti meg. A 3. melléklet szerinti legmagasabb díjak évente a
tárgyévet megelőző második évre közzétett éves fogyasztói árindexek szorzatával növelt
mértékben emelkednek. A 3. melléklet e bekezdés szerinti módosított díjtételeit az MNF és a
saját honlappal rendelkező települési önkormányzat az adott év elején honlapján közzéteszi.
A 3. melléklet községek vonatkozásában az alábbiak szerint szabályozza a díjak maximális
mértékét:

1
5

6

A

B

C

D

E

Közterület-besorolás

forgatási
terület

technikai
terület

stábparkolás
i terület

kiürítési
terület

Ft/m2/nap
521

Ft/m2/nap
208

Ft/m2/nap
208

Ft/m2/nap
208

F
forgalomtechnikai
biztonsági
terület
Ft/m2/nap
20

töredéknap
esetén
261
208

töredéknap
esetén
104
156

töredéknap
esetén
104
104

töredéknap
esetén
104
104

töredéknap
esetén
10
10

töredéknap
esetén 104

töredéknap
esetén
78

töredéknap
esetén
52

töredéknap
esetén
52

töredéknap
esetén
5

a város, a megyei jogú város, a
járásszékhely
város, a község díszburkolatos vagy
turisztikailag kiemelt központi területei
a város, a megyei jogú város, a
járásszékhely
város, a község nem díszburkolatos
vagy nem turisztikailag kiemelt központi
területei

A melléklet alkalmazásában:
a) forgalomtechnika biztonsági terület: A filmforgatás által nem használt, de a
filmforgatás érdekében a gyalogos és a járműközlekedés elől elzárt terület. A biztonsági
terület nagyságának a forgatási terület nagyságával arányos mértékben kell állnia. Az
arányosság mértéke a közútkezelője által elfogadott forgalomtechnikai terv alapján kerül
meghatározásra.
b) forgatási terület: A filmforgatás során a felvételi képmezőben szereplő színészek,
egyéb közreműködők, díszletelemek, berendezési tárgyak, kellékek, járművek által
elfoglalt terület.
c) kiürítési terület: A b), d) és e) pont szerinti kategóriákba tartozó területeken, a
filmforgatási napot megelőző napon, kifejezetten a filmforgatási, technikai, illetve a
parkolási terület kiürítésének szándékával igénybe vett terület, amennyiben a területen a d)
pont szerinti tevékenységen kívül más nem történik.
d) stábparkolási terület: A b) és e) pont szerinti kategóriákba nem tartozó, a forgatás és
technikai kiszolgálás helyszínétől területileg elválasztható háttérkiszolgáló egységek és
járművek által elfoglalt terület.
e) technikai terület: A filmforgatási helyszín közvetlen környezetében felvonuló, a
filmforgatás technikai megvalósulását elősegítő eszközök (különösen kamerák, világító és
hangrögzítő berendezések), az azt kezelő stáb, műszaki személyzet, a filmforgatást
közvetlenül kiszolgáló egyéb egységek és járművek által elfoglalt terület.
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Az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatáról szóló
6/2013. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése alapján:
„A közterület filmforgatási célú használatáért forgatási helyszín esetén 3.000.- Ft/óra, stáb
parkolása esetén 1.500.-Ft/óra közterület használati díjat kell fizetni.”
Az Mk. tv. 36/I. §-a úgy rendelkezik, hogy a települési önkormányzatok 2016. szeptember 30.
napjáig kötelesek a 34. § (5) bekezdése szerinti rendeleteiket e törvénynek a Magyarország
2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2016. évi LXVII. törvénnyel
módosított rendelkezéseivel összhangba hozni, mely alapján az önkormányzati tulajdonban
álló közterületek filmforgatási célú használatát szabályozó rendelet módosítása magasabb
szintű jogszabálynak való megfelelés okán kötelező.
A módosítás alapvetően a filmforgatási célú használat díját érintette, így a tervezet e
rendelkezések megváltoztatását célozza.
A rendelet-tervezet elkészítésekor törekedtünk arra, hogy a tervezet:
a)
b)
c)
d)

megfeleljen az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknek,
illeszkedjen a jogrendszer egységébe,
megfeleljen a nemzetközi jogból és az európai uniós jogból eredő kötelezettségeiknek,
megfeleljen a jogalkotás szakmai követelményeinek.

Az előzetes hatásvizsgálat alapján a szabályozás várható következményeit tekintve a
következők állapíthatóak meg:
társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: A módosítás elfogadásával a díj rendszer
sokkal differenciáltabbá válik, és a díjak mértéke is változik, ugyanakkor a
közterületek filmforgatási célú használatának 2013. évben bevezetett szabályozása óta
ilyen tárgyú megkeresés az Önkormányzathoz nem érkezett, így a módosításnak
várhatóan jelentősebb hatása nem lesz.
b) környezeti és egészségi következményei: nincs
c) adminisztratív terheket befolyásoló hatás: adminisztratív terhet nem jelent.
d) a jogalkotás elmaradásának várható következménye: A rendelet módosítása a hatályos
jogszabályok alapján indokolt, mert annak elmaradása jogszabály ellenes állapot
fennmaradását eredményezné.
e) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek: személyi, tárgyi vonzata nincs.

a)

A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival
egyeztetési kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá
tartozó jogszabály tervezetek közé.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-tervezet megtárgyalására és a rendelet
megalkotására.
Balajt, 2016. október 19.
Szabó Zoltán
polgármester
3

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…/2016. (X.27.) önkormányzati rendelete
(tervezet)
az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatáról szóló
6/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelete módosításáról
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikke (2) bekezdés és a
mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1.§ Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló
közterületek filmforgatási célú használatáról szóló 6/2013.(VIII.29.) önkormányzati
rendeletet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„ 5. § (1) A közterület filmforgatási célú használatának általános forgalmi adót nem
tartalmazó díja
a) a település díszburkolatos vagy turisztikailag kiemelt központi területein
aa) forgatási terület: 521 Ft /m2/nap
ab) technikai terület: 208 Ft /m2/nap
ac) stáb parkolási terület: 208 Ft /m2/nap
ad) kiürítési terület: 208 Ft /m2/nap
ae) forgalomtechnikai biztonsági terület: 20 Ft /m2/nap
b) a település nem díszburkolatos vagy nem turisztikailag kiemelt központi
területein
ba) forgatási terület: 208 Ft /m2/nap
bb) technikai terület: 156 Ft /m2/nap
bc) stáb parkolási terület: 104 Ft /m2/nap
bd) kiürítési terület: 104 Ft /m2/nap
be) forgalomtechnikai biztonsági terület: 10 Ft /m2/nap.”
(2) Töredéknap esetén a közterület filmforgatási célú használatának díja az (1)
bekezdésben meghatározott díj 50 %-a.”
2.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

Szabó Zoltán
polgármester
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Dr. Kernóczi Zsuzsanna
jegyző

Kihirdetési záradék:
Kihirdetve Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 5/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelet 35. § (4) bekezdése szerint
Szendrőlád Közös Önkormányzati Hivatal Balajti hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2016.
október 27. napján.
Balajt, 2016. október 27.

Dr. Kernóczi Zsuzsanna
jegyző
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7./ Napirendi ponthoz

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Készítette: Bányainé Cserged Marianna
vezető főtanácsos

dr. Kernóczi Zsuzsanna
jegyző
ELŐTERJESZTÉS
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. október 26. napján tartandó munkaterv szerinti nyílt ülésére
Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer elbírálásának helyi
szabályzatának jóváhagyásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Képviselő-testület 2016. szeptember 14. napján megtartott munkaterv szerinti ülésén a
98/2016.(IX.14.) határozatában döntött arról, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához, mely a felsőoktatási
hallgatók részére, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére nyújt
támogatást.
Balajt Község Önkormányzata a települési önkormányzatok számára Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer Általános Szerződési Feltételeiben leírt
felhatalmazás alapján szabályzatot kell jóváhagyni.
A szabályzat célja, hogy Balajt Község Önkormányzata a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer
keretén belül költségvetésének terhére támogassa a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók
továbbtanulását a felsőoktatási intézményekben.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer elbírálásának helyi
szabályzata az előterjesztés mellékletét képezi, melyet a Képviselő-testületnek jóvá kell
hagyni.
Kérem az előterjesztés megvitatását és az alábbi határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
……../2016. (X.26.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
elbírálásának helyi szabályzatának a jóváhagyásáról
Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:
Képviselő-testület) megtárgyalta a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer elbírálásának helyi szabályzatának a
jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
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Képviselő-testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer elbírálásának helyi szabályzatát - a határozat
mellékleteként - jóváhagyja.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal

Balajt, 2016. október 19.
Szabó Zoltán
polgármester
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Melléklet a ……/2016.(X.26.) határozathoz
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer elbírálásának
helyi szabályzata
Bursa Község Önkormányzata a települési önkormányzatok számára Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer Általános Szerződési Feltételeiben leírt
felhatalmazás alapján a következő szabályzatot alkotja:
A szabályzat célja
A szabályzat célja, hogy Balajt Község Önkormányzata a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer
keretén belül költségvetésének terhére támogassa a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók
továbbtanulását a felsőoktatási intézményekben.
A szabályzat hatálya
(1) Ösztöndíjban kizárólag azok a szociálisan rászoruló pályázók részesülhetnek, akik az
önkormányzat illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkeznek és szociálisan
hátrányos helyzetűek és megfelelnek a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjra vonatkozó hatályos jogszabályoknak, valamint a pályázati kiírás szerinti
feltételeknek és
a) - felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében ) teljes
idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező
alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben,
osztatlan képzésben, vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják
tanulmányaikat („A” típusú ösztöndíj), vagy
b)




2016/2017. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy
felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt
nem nyert érettségizettek;

és a 2017/2018. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali
munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan
képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.


2017. évi felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási
intézménybe, és tanulmányaikat a 2017/2018. tanévben ténylegesen
megkezdik. („B” típusú ösztöndíj),

(2) Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
a) Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és
szerződéses állományú hallgatója
b) doktori (PhD) képzésben vesz részt
c) kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.
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Eljárási szabályok
(1) Az önkormányzat ösztöndíjban azt a pályázót részesíti, akinek a (2) pontban meghatározottak
szerinti pontjainak száma eléri a 15 pontot (a továbbiakban: szociálisan rászorult).
(2) A pályázat elbírálása és rangsorolása során figyelembe vett szempontok és azokhoz tartozó
pontszámok:
Pályázó családjában az 1 főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 20 pont
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át és az 1993. évi III. tv.
szerinti vagyonnal nem rendelkezik
Pályázó családjában az 1 főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 10 pont
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át és az 1993. évi III. tv.
szerinti vagyonnal rendelkezik
Pályázó családjában az 1 főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 15 pont
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át és az 1993. III. tv. szerint
vagyonnal nem rendelkezik
Pályázó családjában az 1 főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 7,5 pont
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át és az 1993. III. tv. szerint
vagyonnal rendelkezik
Pályázó családjában az 1 főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 10 pont
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át és az 1993. III. tv. szerint
vagyonnal nem rendelkezik
Pályázó családjában az 1 főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 5 pont
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át és az 1993. III. tv. szerint
vagyonnal rendelkezik
Pályázó házas
5 pont
Pályázó önfenntartó
5 pont
Pályázó eltartott
5 pont
Pályázó krónikus betegségben szenved, tartósan beteg, súlyos fogyatékos,
5 pont
rokkant
Pályázó családtagja(i) krónikus betegségben szenved, tartósan beteg, súlyos
5 pont
fogyatékos, rokkant
Pályázó gyermeket nevel
3 pont
Pályázó árva vagy félárva, illetve egyedülálló szülő tartja el
3 pont
Munkanélküli vagy nyugdíjas van a családban
2 pont
Pályázó családjában az eltartottak száma három vagy annál több
2 pont
Pályázó családjában a pályázón kívül további iskolai tanulmányokat folytató
2 pont
eltartott van
(3) A (2) pontban meghatározott körülmények igazolására csatolandó mellékletek, igazolások:
Pályázó családjában az 1 főre jutó havi
Jövedelemigazolások (munkabér, GYED,
jövedelem kiszámításához
GYES, stb. családi pótlék, nyugdíj utolsó
postai, banki utalvánnyal vagy az ellátást
folyósító szerv igazolásával, vállalkozásból,
gazdálkodásból származó jövedelem
esetében NAV igazolás kérelem benyújtását
megelőző gazdasági év személyi
jövedelemadó alapjáról, őstermelői
igazolvány, minden egyéb jövedelem esetén
írásos nyilatkozat
4

Pályázó házas
Pályázó önfenntartó
Pályázó eltartott
Pályázó krónikus betegségben szenved,
tartósan beteg, súlyos fogyatékos, rokkant
Pályázó családtagja(i) krónikus betegségben
szenved, tartósan beteg, súlyos fogyatékos,
rokkant
Pályázó gyermeket nevel
Pályázó árva vagy félárva, illetve egyedülálló
szülő tartja el

Munkanélküli vagy nyugdíjas van a
családban
Pályázó családjában az eltartottak száma
három vagy annál több
Pályázó családjában a pályázón kívül további
iskolai tanulmányokat folytató eltartott van

Házassági anyakönyvi kivonat
Jegyzői igazolás
Nem szükséges külön igazolni a
jövedelemigazolás elegendő
Orvosi igazolás, szakvélemény, határozat
Orvosi igazolás, szakvélemény, határozat
Születési anyakönyvi kivonat
Halotti anyakönyvi kivonat(ok), ill. az
árvaellátás összegéről szóló igazolás vagy
bankszámlakivonat, bírósági ítélet válásról,
egyedülállóságra 2 tanúval hitelesített
nyilatkozat, illetve lakcímkártya másolata
mindkét szülőről
Munkaügyi központ, járási hivatal igazolása,
nyugdíjas igazolvány, nyugdíj szelvény
Születési anyakönyvi kivonat, családi
pótlékről igazolás
Tanulói, hallgatói jogviszony igazolás,
iskolalátogatási igazolás

(4) A települési önkormányzat által nyújtott támogatás mértéke egységesen jogosultanként
10.000.- forint/hó.
(5) Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.
törvény, valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk
fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet rendelkezései és
Balajt Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat pályázati kiírásai és
az Általános Szerződés Feltételei az irányadók.
(6) Jelen szabályzat 2016. november 15. napján lép hatályba.
Balajt, 2016. október 26.
Szabó Zoltán
polgármester
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Dr. Kernóczi Zsuzsanna
jegyző

Záradék:
Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer elbírálásának helyi szabályzatát a …./2016. (X.26.)
határozatával jóváhagyta.
Balajt, 2016. október 26.
Dr. Kenóczi Zsuzsanna
jegyző
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8./ napirendi ponthoz
Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Készítette: Bányainé Cserged Marianna
vezető főtanácsos

Dr. Kernóczi Zsuzsanna
jegyző
ELŐTERJESZTÉS
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. október 26. napján tartandó munkaterv szerinti nyílt ülésére
Tárgy: Helyi adórendeletek felülvizsgálatáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és
törvényességi Felügyeleti Főosztályának Törvényességi Felügyeleti Osztálya a települési
önkormányzatok helyi adórendeleteknek felülvizsgálatával összefüggésben, a helyi jogalkotás
magasabb szintű jogszabályokkal való összhangjának megteremtése érdekében,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 133. § (3) bekezdése alapján szakmai segítségnyújtással élt:
A Magyar Közlöny 2016. évi 87. számában kihirdetésre került az egyes adótörvények és más
kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII.
törvény módosításáról szóló 2016. évi LXVI. törvény, mely több pontban módosítja a helyi
adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.,) illetve az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) rendelkezéseit.
A jogszabály módosítás alapján 2016. július 1. napján hatályba lépett a Htv. 51/B. §-a, mely
kötelezettségként írja elő az önkormányzatok számára, hogy helyi adó rendeleteiket 2017.
január 01. napjáig összhangba hozzák a magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseivel.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 22. § (2) bekezdése értelmében az
önkormányzati rendeletek tartalmi felülvizsgálata a jegyző kötelezettsége. Javasolták
ezért, a hatályos önkormányzati rendelteket az előbbiekre figyelembe vételével a Jegyző
Asszony vizsgálja felül és amennyiben indokoltnak tartja, úgy kezdeményezze azok
módosítását.
Felhívták a figyelmet a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV.
törvény 32. §-ában előírtakra is, melynek értelmében a fizetési kötelezettséget megállapító,
fizetésre kötelezettek körét bővítő, a fizetési kötelezettség terhét növelő, a kedvezményt,
mentességet megszüntető vagy korlátozó jogszabály kihirdetése és hatályba lépése között
legalább 30 napnak el kell telnie, illetve a Htv. 6. § a) pontjának 2017. január 1-jétől
hatályos szövegére, miszerint a MÁSODIK RÉSZBEN meghatározott adók vagy azok
valamelyikének bevezetése, a már bevezetett adó hatályon kívül helyezése, az évközi
módosítás naptári éven belül nem súlyosbíthatja az adóalanyok adóterheit.
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Kiemelt figyelmet érdemel a Htv. 6. § c) pontját és 7. § g) pontját érintő változás. A Htv.
hatályos 6. § c) pontja értelmében az önkormányzat az adómérték meghatározásakor a
helyi sajátosságokat, az adóalanyok teherbíró képességét és az önkormányzat
gazdálkodási követelményeit érvényesítheti, az itt rögzített három kritériumhoz igazodóan
kell meghatároznia az adómértéket.
A Kúria Önkormányzati Tanácsa több döntésében arra a következtetésre jutott, hogy az
önkormányzatnak az adómérték meghatározása során vizsgálni kell az adótárgy forgalmi
értékét, mert nézete szerint az adóalanyok teherviselő képessége az adótárgy értékében ölthet
testet. Ugyanakkor nem célszerű az értékalapú adóztatás általánossá tétele az építményadó és
a telekadó vonatkozásában, mivel az alapterület szerinti vagy korrigált forgalmi érték szerinti
adóztatás közti döntés joga továbbra is önkormányzati hatáskörben van. Az
önkormányzatoknak a rendeletalkotás során továbbra is figyelembe kell venniük az
adóalanyok teherviselő képességét, ennek színtere azonban nem csak és kizárólag az
adómérték szabály, hanem legalább annyira a mentességek, kedvezmények rendszere.
A Htv. 7.§ g) pontja 2017. január 1. napján hatályba lépő rendelkezése is arra irányul, hogy a
rendeleti adószabályokban összességében jusson érvényre a helyi sajátosságok, az
önkormányzat gazdálkodási követelményei és az adóalanyok teherviselő képessége közti
kényes egyensúly. Ezért a Htv. 7.§ g) pontjának szövege rögzíti, hogy e szempontokat nem
csak a mérték-megállapításánál, hanem az adórendeleti tényállások (adóalap, adómérték,
kedvezmény és mentesség) mindegyike megállapítása során kötelező figyelembe venni.
A Htv. 39/C § alapján a helyi iparűzési adó vonatkozásában nyújtható adómentességgel,
adókedvezménnyel összefüggésben ismételten felhívták a figyelmet, hogy ezen jogcímeken
biztosított adóelőny csekély összege (de minimis) támogatásnak minősül. Az európai
versenyjogi értelembe vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális
támogatási térképről szóló 37/2011.(III.22.) Korm. rendelet 7. §’ (1)-(2) bekezdései
értelmében a támogatást nyújtónak a támogatási tervezetet be kell jelentenie az európai uniós
források felhasználásáért felelős miniszter részére. A miniszter meghatározott feladatait a
Támogatásokat Vizsgáló Iroda, mint az állami támogatások versenyszempontú vizsgálatáért
felelős szervezet útján látja el. Ennek megfelelően azon települési önkormányzatoknak,
amelyek hatályos adórendeletükben meghatározott, a Htv. 39/C. §-a szerinti adómentességet,
adókedvezményt állapítottak meg, és azt a továbbiakban is működtetni kívánják, vagy új
mentességet, kedvezményt tartalmazó adórendeletet kívánnak hatályba léptetni, a
37/2011.(III.22.) Korm. rendelet értelmében az adórendelet vagy rendelet-módosítás
tervezetét - annak elfogadása előtt - meg kell küldeniük a Miniszterelnökség Támogatásokat
Vizsgáló Iroda részére. A Támogatásokat Vizsgáló Iroda jóváhagyása nélkül a rendelet nem
léphet hatályba.
Az önkormányzatok előzetes felkészülését igényli, hogy technikai feltételeik alkalmasak
legyenek 2017. január 1-től a Htv. 42./D. §-ban foglaltak végrehajtására, miszerint az
adóalanyok az általános nyomtatványkitöltő program használatával e-úton is teljesíthetik a
bevallási kötelezettségüket. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az önkormányzati
adóhatóság felé csak e-úton (Hivatali Kapun keresztül) továbbítja a bevallásokat. Az adózó az
állandó jellegű helyi iparűzési adóról szóló adó bevallási kötelezettségét - ideértve az
adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést - a PM rendelet szerinti
bevallási nyomtatványon az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság
hatáskörébe tartozó adókról szóló bevallások benyújtására vonatkozó rendelkezések
értelemszerű alkalmazásával, az általános nyomtatványkitöltő program használatával is
teljesítheti.
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Továbbra sem rendelkezik az önkormányzat felhatalmazással arra, hogy a bejelentés, bevallás
teljesítésére az önkormányzati adóhatóság részére nyomtatványt rendszeresítsen, annak
használatát előírja. Jogszabálysértő az idegenforgalmi és a helyi iparűzési adórendeletek azon
rendelkezése, mely szerint „az adózó az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített
nyomtatványon teljesíti bejelentési kötelezettségét is”. A Htv. 2014. január 1-jével hatályba
léptetett 42/C. § (2) bekezdése alapján az idegenforgalmi és helyi iparűzési adó esetében az
adóbeszedésre kötelezett bejelentkezését, változás-bejelentését az önkormányzat adóhatóság
által rendszeresített nyomtatvány mellett „központi” - az önkormányzati adóhatóságok által
rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008.(XII.31.) PM
rendelet- szerinti - nyomtatványon is benyújthatja. Az adórendelet tehát eljárási
szabályaival nem korlátozhatja az adózó kötelezettség-teljesítését csupán a helyi adóhatóság
által rendszeresített nyomtatványon való benyújtásra.
Az Art. módosításai közül felhívták a figyelmet az adótartozás végrehajtása elévülési idejének
megváltozására (Art. 164. § (6) bekezdése), valamint végrehajtás foganatosítása végett a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal megkeresése szabályának megváltozására (Art. 161/A. § (2)
bekezdés). Az Art. 54. § (10) bekezdése alapján az adóhatóság a csekély összegű (de minimis)
támogatások összegéről adózónként az adóbevallás határidejét követő 90 napon belül adatot
szolgáltat a kincstárnak, amely az adatokat az országos támogatási monitoring rendszerben
rögzíti. Az Art. megjelölt változásai 2016. június 16.-án illetve 2016. július 1-jén hatályba
léptek, eljárásuk során erre figyelemmel tegyék meg intézkedéseiket.
Tisztelt Képviselő-testület!
Balajt településen a magánszemélyek kommunális adója került bevezetésre.
A helyi szabályokat a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 18/2014.(VIII.28.)
önkormányzati rendelet állapítja meg, mely szerint az adó mértéke adótárgyanként 6.000.Ft/év.
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) felhatalmazása és
rendelkezései szerint az önkormányzat képviselő-testülete rendelettel az illetékességi területén
helyi adókat vezethet be.
A magánszemélyek kommunális adója adó bevezetésének célja: a település közigazgatási
területén a környezetvédelmi és kommunális feladatok színvonalas ellátása.
2017. évben nem javaslom az adómérték emelését a magánszemélyek kommunális adója
tekintetében.
A kommunális adó 2016. évi előírása: 754 e forint, befizetésre került 775.318.- forint.
A talajterhelési díjról a 12/2015.(IX.10.) önkormányzati rendelet rendelkezik.
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdése alapján a
helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó
talajterhelési díjjal kapcsolatos megállapításai, bevallási, befizetési, ellenőrzési,
adatszolgáltatási, eljárási szabályokat, valamint a díjkedvezmények és mentességek eseteit a
települési önkormányzat rendeletben állapítja meg. A kibocsátó a helyi vízgazdálkodási
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hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjat az önkormányzati rendeletben közzétett
számla javára fizeti meg.
A talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése tartalmazza a
mentességet, a (2) és (3) bekezdése a talajterhelési díjkedvezményt.
A talajterhelési díj mértéke a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 12.
§-a szerint 1.200.- Ft/m3 egységdíj és a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny
területeken lévő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet szerinti
fokozott érzékenységű területekhez tartozó 1,5-es területérzékenységi szorzó alapján 1.800.Ft/m3.
A talajterhelési díj 2016. évi előirányzata: 50 e forint, befizetésre került 15.346.- forint.
Tisztelt Képviselő-testület!
A magánszemélyek kommunális adójáról, valamint a talajterhelési díjról szóló önkormányzati
rendeletek felülvizsgálata megtörtént.
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a magánszemélyek kommunális adójának mértékén
ne változtasson, új adómentességet, adókedvezményt ne biztosítson, adómentességet ne
szüntessen meg, adókedvezményt ne szűkítsen, új települési adó ne kerüljön bevezetésre.
A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban:
Stab. tv.) 32 §-a értelmében a helyi és a települési adó fizetési kötelezettség növekedését 8pl.
adómérték-emeléssel, mentesség megszüntetésével, kedvezmény szűkítésével) eredményező
rendeleti szabályozást vagy új adónemet bevezető rendeletet, annak hatálybalépését megelőző
legalább 30 nappal ki kell hirdetni. Erre tekintettel, ha az önkormányzat említett adórendeletét
2017. január 1-jétől kívánja hatályba léptetni, akkor azt legkésőbb 2016. december 1-jén ki
kell hirdetnie. Az új fizetési kötelezettség megállapítása során figyelemmel kell lenni arra is,
hogy annak kivetésével, beszedésével, nyilvántartásával, ellenőrzésével összefüggő
adminisztrációs költségek ne legyenek aránytalanul magasak a fizetési kötelezettségből
származó bevétel összegéhez képest, illetve azokat ne haladhatják meg.
A Stabilitási törvény nem tartalmaz szabályozást, az adómentességet, adókedvezményt
megállapító vagy korábbi szabályozáshoz képest adóelőnyt kiterjesztő rendelet kihirdetése és
hatálybaléptetése közötti időszak tekintetében.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és fogadja el az
alábbi határozati javaslatot:
Határozati javaslat
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
……../2016. (X.26.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Helyi adórendeletek felülvizsgálatáról
Balajt
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
(a
továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta a helyi adórendeletek
felülvizsgálatáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
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Képviselő-testület megállapítja, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX. törvény 22. § (2) bekezdése értelmében az önkormányzati
rendeletek tartalmi felülvizsgálatát a jegyző elvégezte és a hatályos
önkormányzati rendeletek felülvizsgálata során nem tartja indokoltnak
az önkormányzati rendeletek módosítását.
Képviselő-testület 2017. évre vonatkozóan úgy határoz, hogy
a) a magánszemélyek kommunális adójának mértékén nem változtat,
b) új adómentességet, adókedvezményt nem biztosít,
c) adómentességet nem szüntet meg, adókedvezményt nem szűkít,
d) új települési adót pedig nem vezet be
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Balajt, 2016. október 19.
Szabó Zoltán
polgármester
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9./ Napirendi ponthoz

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Készítette: Bányainé Cserged Marianna
vezető főtanácsos

dr. Kernóczi Zsuzsanna
jegyző
ELŐTERJESZTÉS
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. október 26. napján tartandó munkaterv szerinti nyílt ülésére
Tárgy: Balajt település szennyvízkezelési programjának összeállításáról szóló jóváhagyott
„Megbízási Szerződés” módosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Képviselő-testület 2016. május 18. napján megtartott rendkívüli ülésén döntött az
52/2016.(V.18.) határozatában Balajt Község Önkormányzata (3780 Balajt, Fő út 55. szám;
adóigazgatási száma: 15548689-1-05; képviseli: Szabó Árpád Zoltán polgármester), mint
Megbízó és Gulyás Zoltán Egyéni Vállalkozó (3700 Kazincbarcika, Fő tér 35. II/1.;
adóigazgatási száma: 64679978-1-25, Vállalkozó igazolvány száma: 11251487; Vállalkozó
nyilvántartási száma: 11251487) Vállalkozó között - Balajt település szennyvízkezelési
programjának összeállításáról szóló „Megbízási Szerződés” jóváhagyásáról.
Képviselő-testület a szerződésben foglalt feladat elvégzésének díját - 160.000.- forint (azaz
Egyszázhatvan-ezer forint) (alanyi mentes) szakértői díjat az önkormányzat 2016. évi
költségvetés egyéb bevétele terhére biztosította és felhatalmazta a polgármestert a „Megbízási
Szerződés” aláírására.
A határozat módosítása szükséges, mivel a jóváhagyott „Megbízási szerződés”-ben szereplő
Gulyás Zoltán vállalkozó helyett: Viszoczky György egyéni vállalkozóval történt a
„Megbízási szerződés” megkötésre.
A feladat elvégzésének díja nem változott.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és fogadja el az
alábbi határozati javaslatot:
Határozati javaslat
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
……/2016. (X.26.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Balajt település szennyvízkezelési programjának
összeállításáról szóló jóváhagyott „Megbízási Szerződés”
módosításáról
Balajt
Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
(a
továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta Balajt település
szennyvízkezelési programjának összeállításáról szóló jóváhagyott
„Megbízási Szerződés” módosításáról az előterjesztést és az alábbi
döntést hozza:
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Képviselő-testület módosítja az 52/2016. (V.18.) határozatának
azt a részét, melyben Balajt Község Önkormányzata (3780 Balajt,
Fő út 55. szám; adóigazgatási száma: 15548689-1-05; képviseli:
Szabó Árpád Zoltán polgármester), mint Megbízó és Gulyás
Zoltán Egyéni Vállalkozó (3700 Kazincbarcika, Fő tér 35. II/1.;
adóigazgatási száma: 64679978-1-25, Vállalkozó igazolvány
száma: 11251487; Vállalkozó nyilvántartási száma: 11251487)
Vállalkozó között - Balajt település szennyvízkezelési
programjának összeállításáról szóló „Megbízási Szerződés”-t - a
határozat melléklete szerinti tartalommal - jóváhagyta, a Megbízó
személyében történt változás miatt.
Képviselő-testület módosító határozata alapján utólag jóváhagyja
és tudomásul veszi, hogy Balajt Község Önkormányzata (3780
Balajt, Fő út 55. szám; adóigazgatási száma: 15548689-1-05;
képviseli: Szabó Árpád Zoltán polgármester), mint Megbízó és
Viszoczky György Egyéni Vállalkozó (3700 Kazincbarcika,
Munkás utca 78. szám; adóigazgatási száma: 63478815-1-25,
Vállalkozó igazolvány száma: ET-020588; Vállalkozó
nyilvántartási száma: 6618642) Vállalkozó között - Balajt
település szennyvízkezelési programjának összeállításáról szóló
„Megbízási Szerződés”-t - a határozat melléklete szerinti
tartalommal került megkötésre.
Képviselő-testület a határozat további részét változatlanul
érvényben tartja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Balajt, 2016. október 19.
Szabó Zoltán
polgármester
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Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2016.(X.27.) önkormányzati rendelete
Balajt Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2015. (VIII.27.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(Egységes szerkezetbe foglalva a …./2016.(X.27.) önkormányzati rendelettel)
Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bekezdés 6. pontjában, valamint a 13.§ (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján;
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva;
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm.
rendelet 30.§ (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi
Felügyeleti Főosztály,
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi Főosztály,
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága,
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály,
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala,
Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala,
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi
Főosztály Közlekedési Osztály,
Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ,
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal,
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály,
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály,
Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatala,
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság,
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi
Főosztály Bányászati Osztály,
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Szendrői Közös Önkormányzati hivatal
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.)
Korm. rendelet 40.§ (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Borsod-AbaújZemplén Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatala Állami Főépítész

véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya
1. § (1) Jelen rendelet hatálya Balajt Község közigazgatási területére terjed ki.
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(2) 1Az érvényességi területen belül területet felhasználni, építési tevékenységet folytatni, telket
alakítani, arra hatósági engedélyt adni, valamint kötelezést előírni csak a vonatkozó jogszabályok,
valamint Balajt Község Helyi Építési Szabályzata (továbbiakban: HÉSZ) és annak mellékletét
képező szabályozási tervek előírásainak együttes figyelembevételével lehet.
(3) 2A HÉSZ rendelkezései az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) 2013. január 1-én hatályos
településrendezési követelményeinek és jelmagyarázatának figyelembevételével kerültek
kidolgozásra.
(4) A HÉSZ mellékletét képezi a Belterület Szabályozási Terve és a Külterület Szabályozási terve.
2. A szabályozási terv elemei
2.§ 3
(1)

4Kötelező

érvényű szabályozási alapelemek.
a) szabályozási vonal, szabályozási szélesség
b) építési övezet, övezet határa
c) építési övezet, övezet jele

(2)

5Jogszabály által elrendelt, kötelező védelmi, korlátozási szabályozási elemek
a) műemlék, műemléki környezet
b) régészeti terület
c) országos ökológiai folyosó
d) természetvédelmi szempontból jelentős területek (ESA II.)
e) tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület

(3)

6

(4)

7

(5)

8

3. A belterülethatár módosítás
3.§ 9 A belterületbe vonható területeket a Szabályozási terv ábrázolja.
4. Közterület alakításra vonatkozó előírások
4.§ 10 Közterület alakítási terv készíttethető az önkormányzat képviselő-testületének döntése alapján,
amennyiben egységes közterület-kialakítás indokolt.
5. Az épített környezet és a településkép alakítására vonatkozó előírások
5.§ 11 (1) Az országos művi értékvédelem alá eső épületeket és a hozzájuk tartozó műemléki környezetet a
Szabályozási terv tartalmazza.
Módosította: …/2016. (…) önkormányzati rendelet
Módosította: …/2016. (…) önkormányzati rendelet
3 Módosította: …/2016. (…) önkormányzati rendelet
4 Módosította: …/2016. (…) önkormányzati rendelet
5 Módosította: …/2016. (…) önkormányzati rendelet
6 Módosította: …/2016. (…) önkormányzati rendelet
7 Módosította…/2016. (…) önkormányzati rendelet
8 Módosította …/2016. (…) önkormányzati rendelet
9 Módosította: …/2016. (…) önkormányzati rendelet
10 Módosította: …/2016. (…) önkormányzati rendelet
11 Módosította: …/2016. (…) önkormányzati rendelet
1
2
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(2) Műemléki környezet területén csak az épített és természetes környezet egységes megjelenését
biztosító módon lehet építkezni.
6.§ 12 A település régészeti területeinek határát a Szabályozási terv tartalmazza.
7.§ 13 A helyi értékvédelmi rendelet által elrendelt elemeket a Szabályozási terv tartalmazza.
8.§ 14 Balajt igazgatási területén reklám, hirdetőtábla, kirakatszekrény csak a helyi rendeletben
meghatározottak szerint létesülhet.
6. A táj és a természeti környezet védelmére vonatkozó előírások
9.§ 15 (1) Balajt területén kijelölt országos ökológiai hálózat ökológiai folyosót, természet-megőrzési
területet, természeti területet, tájképvédelmi területet, egyedi tájértéket a Szabályozási Terv
jelöli.
(2) Az igazgatási területén kijelölt országos ökológiai hálózat ökológiai folyosó, természetmegőrzési terület, természeti terület, tájképvédelmi terület, egyedi tájértékek védelmét,
megóvását biztosítani kell.
(3) Közterületi fatelepítések a helyi rendeletben szabályozottak szerint történhetnek.
(4) Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő Balajt teljes igazgatási területe, ezért az
építmények tájba illesztését és a hagyományos tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető
műszaki megoldások alkalmazását biztosítani kell.
7. Környezetvédelmi előírások
10.§16 (1) A település területén terület felhasználása, igénybevétele abban az esetben történhet,
folytatható, ha az a megengedett környezetterhelési határértékeket nem haladja meg, nem
károsítja a környezetet.
(2) Új épület létesítése esetén a környezetvédelmi határértékeknek a telekhatáron kell
teljesülniük.
11.§ 17A felszíni és felszín alatti vizek szennyezése tilos.
12.§ 18 Balajt területén tilos a megengedett határértéket meghaladó légszennyezés okozása, tilos szagosbűzös tevékenység végzése.
13.§ 19 Üzemi létesítmény, illetve egyéb helyhez kötött zajforrás csak akkor helyezhető el, ha a keletkező
zaj- és rezgésterhelés nem haladja meg a hatályos előírások szerinti határértékeket.
14.§ 20 (1) Földmozgatással járó beavatkozás során a humuszos termőréteg védelméről gondoskodni kell a
termőföld védelmére vonatkozó hatályos előírások szerint.
(2) Feltöltésre környezetkárosító anyag használata tilos.

Módosította: …/2016. (…) önkormányzati rendelet
Módosította: …/2016. (…) önkormányzati rendelet
14 Módosította: …/2016. (…) önkormányzati rendelet
15 Módosította: …/2016. (…) önkormányzati rendelet
16 Módosította: …/2016. (…) önkormányzati rendelet
17 Módosította: …/2016. (…) önkormányzati rendelet
18 Módosította: …/2016. (…) önkormányzati rendelet
19 Módosította: …/2016. (…) önkormányzati rendelet
20 Módosította: …/2016. (…) önkormányzati rendelet
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15.§ 21 Hulladéklerakó, veszélyes hulladékok ártalmatlanítását végző telephely az igazgatási területen nem
létesíthető.
8. Veszélyeztetett területekre vonatkozó előírások
16.§ 22 A település területén a tüzivíz ellátást biztosítani kell.
9. Egyes sajátos jogintézményekkel kapcsolatos előírások
17.§ 23 A település területén elővásárlási jogot érvényesít az önkormányzat minden olyan
településrendezési cél érdekében, amely a helyi építési szabályzatban biztosított.
18.§ 24 (1) Telekalakítás csak akkor végezhető, ha a Szabályozási terven jelölt feltételeknek eleget tesz a
kialakuló építési telek.
(2) Nyeles telek újonnan nem létesíthető, kivéve, ha telekhatár-rendezési célokat szolgál.
(3) Amennyiben a telekalakításra kizárólag a közterület kialakítása céljából vagy állami beruházás
keretében megvalósuló közlekedési infrastruktúra fejlesztés érdekében kerül sor, úgy az építési
övezetben előírt minimális telekméretnél kisebb építési telek is kialakítható.
10. Közművek előírásai
19.§ 25 A közműellátás mértékét és módját az egyes építési övezetekre a helyi építési szabályzat és a
szabályozási tervek határozzák meg.
20.§ 26 (1) Új vezetékes hírközlési létesítmény beépített és beépítésre szánt területeken csak földkábellel
létesíthető.
(2) Antennát önálló tartószerkezetre építeni nem lehet, csak meglévő építményre. Országos
védelem alatt álló területen antenna létesítése tilos.
11. Építés általános szabályai
21.§ 27 (1) Saroktelek beépítésénél úgy kell meghatározni az előkerti építési vonalat, hogy az utcakép
egységessége és a településkép védelme érdekében az a csatlakozó utcák telkeinek építési
vonalához illeszkedjen.
(2) Új épület, építmény létesítése csak akkor engedélyezhető, ha a kialakítandó legkisebb mértékű
zöldfelületi fedettség a területen biztosítható.
12. Katasztrófavédelmi osztályba sorolás alapján meghatározott elégséges védelmi szint
követelményei
22.§ 28 Balajt település a Nemzeti katasztrófa kockázat értékelés alapján a III. osztályba került.
Részletes övezeti előírások
Beépítésre szánt építési övezetek előírásai
13. A beépítésre szánt területek építési övezetekbe sorolás
23.§ 29 A Szabályozási terv tartalmazza a beépítésre szánt területeket az alábbi sajátos használat szerint:
Módosította: …/2016. (…) önkormányzati rendelet
Módosította: …/2016. (…) önkormányzati rendelet
23 Módosította: …/2016. (…) önkormányzati rendelet
24 Módosította: …/2016. (…) önkormányzati rendelet
25 Módosította: …/2016. (…) önkormányzati rendelet
26 Módosította: …/2016. (…) önkormányzati rendelet
27 Módosította: …/2016. (…) önkormányzati rendelet
28 Módosította: …/2016. (…) önkormányzati rendelet
21
22
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Általános használat
Lakóterület
Vegyes terület
Gazdasági terület
Különleges beépítésre szánt terület

Sajátos használat
falusias (Lf)
településközpont (Vt)
kereskedelmi szolgáltató (Gksz)
mezőgazdasági üzemi (K/Mü)
sportpálya (K/Sp)
temető (K/T)
pince (KP)
közmű (K/K)

14. Lakóterület előírásai
24.§ 30 (1) Falusias lakóterület: falusias lakóterület legfeljebb 7,5 m-es beépítési magasságú lakóépületek, a
mező- és az erdőgazdasági építmények, továbbá a lakosságot szolgáló, környezetre jelentős hatást
nem gyakorló kereskedelmi, szolgáltató építmények elhelyezésére szolgál.
(2) Falusias lakóterületen pince (terepszint alatti építés) nem építhető.
(3) A falusias lakóterületek sajátos előírásai:
Építési övezeti jele
Lf1
Lf2
Beépítési mód
Oldalhatáron álló Oldalhatáron álló
Kialakítható legkisebb telekterület
900 m2
600 m2
Minimális utcai homlokvonal
18 m*
14 m
Minimális telekmélység
40 m
25 m
Megengedett legnagyobb beépítettség
30%
30%
Megengedett legnagyobb épületmagasság
4,5 m
4,5 m
Legkisebb zöldfelület
40%
40%
Közművesítés mértéke
teljes
teljes
* meglévő telek megosztása esetén a minimális utcai telekhatár szélesség 14 m-re csökkenthető.
(4) Az övezetben telkenként egy db legfeljebb 50 m2-es alapterületű állattartó épület és fedett/zárt
trágyatároló helyezhető el, amennyiben a lakó funkciótól biztosított nagy és közepes
haszonállattartó épületnél a 25 m-es védőtávolság, kis haszonállattartó épületnél a 10 m-es
védőtávolság. Haszonállattartó építmény és trágyatároló élelmiszertároló, feldolgozó, forgalmazó
létesítménytől, óvoda, iskola, egészségügyi intézmény telekhatárától számított 50 m-en belül
nem építhető.
15. Vegyes terület előírásai
25.§ 31 (1) Településközpont: A településközpont terület elsősorban lakó és olyan települési szintű egyéb
rendeltetést szolgáló épület elhelyezésére szolgál, amely nincs zavaró hatással a lakó
rendeltetésre.
(2) A településközpont sajátos előírásai:
Építési övezeti jele
Vt1
Vt2
Beépítési mód
Szabadonálló
Szabadonálló
Kialakítható legkisebb telekterület
900 m2
900 m2
Minimális utcai homlokvonal*
20 m
20 m
Minimális telekmélység
20 m
40 m
Megengedett legnagyobb beépítettség
50%
30%
Megengedett legnagyobb épületmagasság
6,0 m
9,0 m
Legkisebb zöldfelület
20%
30%
Közművesítés mértéke
teljes
teljes
* meglévő telek megosztása esetén a minimális utcai telekhatár szélesség 14 m-re csökkenthető.
(3) Állattartó épület, trágyatároló nem létesíthető.
Módosította: …/2016. (…) önkormányzati rendelet
Módosította: …/2016. (…) önkormányzati rendelet
31 Módosította: …/2016. (…) önkormányzati rendelet
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16. Gazdasági terület előírásai
26.§ 32 (1) Kereskedelmi szolgáltató terület: elsősorban környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági
tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál.
(2) Gazdasági területek sajátos előírásai:
Építési övezeti jele
Beépítési mód
Kialakítható legkisebb telekterület
Minimális utcai homlokvonal
Minimális telekmélység
Megengedett legnagyobb beépítettség
Megengedett legnagyobb épületmagasság
Legkisebb zöldfelület
Közművesítés mértéke

Gksz
Oldalhatáron álló
900 m2
20 m
20 m
40%
6,0 m
40%
részleges

(3) Állattartó épület, trágyatároló nem létesíthető.
17. Különleges beépítésre szánt terület előírásai
27.§ 33 (1) A különleges területbe azok a területek tartoznak, amelyeken az elhelyezhető építmények
rendeltetésük miatt jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre, vagy a környezetük megengedett
külső hatásaitól is védelmet igényelnek.
(2)

Mezőgazdasági üzemi terület: növénytermesztéshez
létesítmények helyezhetők el a szabályozási terv szerint.

és

állattartáshoz

szükséges

(3) Sportpálya: sportépítmények, ezek kiszolgáló létesítményei, a területet használók ellátását
szolgáló vendéglátó létesítmények helyezhetők el. A parkolást és a megfelelő szociális
kiszolgáló épületeket biztosítani kell.
(4) Temető: a temetéssel összefüggő építményeken kívül csak a szertartáshoz kapcsolódó
kiszolgáló, ravatalozó és egyházi épület építhetők, melyek épületmagassága nem haladhatja
meg a 4,5 m-t. A temető telkén belül, a telekhatár mentét legalább 10 m széles, fásított
védőterületet kell kialakítani és többszintes növényzettel betelepíteni, amennyiben erre
elegendő hely biztosítható, illetve tájképvédelmi érdekeket nem sért.
(5) Pince: meglévő pincesor területe. A területen a meglévő pincék felújítása, átalakítása, új pince
kialakítása csak a helyi építési hagyományokhoz igazodva történhet, a szomszédos pincék
veszélyeztetése nélkül.
(6) Közmű: Kialakult víztározó, közmű terület számára fenntartott terület, ahol csak a funkcióhoz
szükséges építmények létesíthetők.
28.§ A különleges beépítésre szánt területek sajátos előírásai:
Építési övezeti jele
K/Mg
K/Sp
K/T
Beépítési mód
szabadonálló
szabadonálló
szabadonálló
Kialakítható legkisebb telekterület
2000 m2
1000 m2
2000 m2
Minimális utcai homlokvonal
40 m
kialakult
kialakult
Minimális telekmélység
40 m
kialakult
kialakult
Megengedett legnagyobb beépítettség
40%
40%
10%
Megengedett legnagyobb épületmagasság
6,0 m
4,5 m
4,5 m
Legkisebb zöldfelület
40%
40%
40%
Közművesítés mértéke
hiányos
hiányos
hiányos
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Módosította: …/2016. (…) önkormányzati rendelet
Módosította: …/2016. (…) önkormányzati rendelet

Építési övezeti jele
Beépítési mód
Kialakítható legkisebb telekterület
Minimális utcai homlokvonal
Minimális telekmélység
Megengedett legnagyobb beépítettség
Megengedett legnagyobb épületmagasság
Legkisebb zöldfelület
Közművesítés mértéke

K/P
szabadonálló
300 m2
kialakult
kialakult
40%
4,5 m
40%
hiányos

K/K
szabadonálló
kialakult
kialakult
kialakult
40%
4,5 m
40%
hiányos

Beépítésre nem szánt övezetek
18. A beépítésre nem szánt területek építési övezetekbe sorolása
28.§ 34 A Szabályozási terv a beépítésre nem szánt területeket sajátos használatuk szerint az alábbi
övezetekbe sorolja:
Általános használat
Közlekedési terület

Zöldterület
Erdőterület
Mezőgazdasági terület
Vízgazdálkodási terület
Különleges beépítésre nem szánt terület

Sajátos használat
települési főút (KÖu/1)
kiszolgáló és lakóút (KÖu/2)
gyalogút (KÖu/3)
közkert (Zkk)
védelmi (Ev)
gazdasági (Eg)
kertes (Mk)
általános (Má)
folyóvíz medre és parti sávja (Vá)
bánya (Kb/b)

19. Közlekedési terület előírásai
29.§ 35 A közlekedés és a közmű elhelyezésére szolgáló terület az országos és a helyi közút, a kerékpárút, a
gépjármű várakozóhely (parkoló) - a közterületnek nem minősülő telken megvalósuló kivételével -, a
járda és gyalogút (sétány), köztér, mindezek csomópontja, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi
építményei, a közúti, a kötöttpályás, a vízi és a légi közlekedés, továbbá a közmű és a hírközlés
építményei elhelyezésére szolgál.
20. Zöldterület előírásai
30.§ 36 (1) A zöldterület állandóan növényzettel fedett közterület (közpark, közkert), amely a település
klimatikus viszonyainak megőrzését, javítását, ökológiai rendszerének védelmét, a pihenést és
testedzést szolgálja.
(2) Közkert: egy meghatározott fő funkciót (játék, sport, pihenés stb.) szolgáló, 1 ha-nál kisebb
területű és legalább 15 m oldalméretű, közterületi zöldterület, amelyet bárki használhat.
21. Erdőterület előírásai
31.§ 37 (1) Az erdő a legalább 1500 m2 nagyságot elérő terület, amely
a) faállománnyal borított
b) faállománnyal átmenetileg nem borított, de erdő-felújítási előkészítő munka folyik rajta

Módosította: …/2016. (…) önkormányzati rendelet
Módosította: …/2016. (…) önkormányzati rendelet
36 Módosította: …/2016. (…) önkormányzati rendelet
37 Módosította: …/2016. (…) önkormányzati rendelet
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c)
d)
e)

faállománnyal körülzárt tisztások, melyek más műveléssel gazdaságosan nem
hasznosíthatók
erdei nyiladékok, nem állandó jellegű fakitermelő utak, erdő területén áthaladó vezetékek
védősávja
legalább négy sorból álló fasor, mező- és hóvédő erdősáv.

(2) Védelmi erdő: természetvédelmi, talajvédelmi, tájképvédelmi, településvédelmi
erdőterület. Védelmi erdőben épületet elhelyezni nem lehet.

célú

(3) Gazdasági erdő: faanyagtermelő, faanyagtermelést szolgáló erdőterület. Gazdasági rendeltetésű
erdőterületen legfeljebb 0,5%-os beépíthetőséggel az erdő rendeltetésének megfelelő
építmények helyezhetők el.
(4) Az erdőterületek sajátos előírásai:
Övezeti jel
Beépítési mód
Kialakítható legkisebb telekterület
Beépíthető legkisebb telekterület
Megengedett legnagyobb beépítettség
Megengedett legnagyobb épületmagasság

Ev
-

Eg
szabadonálló
10000 m2
15000 m2
0,5%
4,5 m

22. Mezőgazdasági terület előírásai
32.§ 38 (1) A mezőgazdasági terület a növénytermesztés, az állattartás és állattenyésztés és a halászat, továbbá
az ezekkel kapcsolatos, a saját termék feldolgozására, tárolására és árusítására szolgáló
építmények területe.
(2) Sajátos használat szerint lehet:
a) Kertes mezőgazdasági terület: zöldség, virág, esetleg gyümölcstermesztésre szolgáló
terület
b) Általános mezőgazdasági terület
ba) szántó: szántóföldi művelés alatt álló terület
bb) gyep: rét (kaszáló), legelő (legeltetéses állattartás) művelési ágban lévő területek
(3) Keretes mezőgazdasági területben állattartó épület, trágyatároló nem létesíthető.
(4) Mezőgazdasági szántó és gyep területen állattartó épület és trágyatároló elhelyezhető, amennyiben
a lakó funkciótól biztosított nagy és közepes haszonállattartó épületnél az 50 m-es védőtávolság,
kis haszonállattartó épületnél a 25 m-es védőtávolság. Haszonállattartó építmény és trágyatároló
élelmiszertároló, feldolgozó, forgalmazó létesítménytől, óvoda, iskola, egészségügyi intézmény,
gyógyszertár telekhatárától számított 50 m-en belül nem építhető.
(5) A mezőgazdasági területek sajátos előírásai:
Övezeti jel
Má/sz
Má/gy
Mk
Beépítési mód
szabadonálló
szabadonálló
szabadonálló
Kialakítható legkisebb telekterület
5.000 m2
5.000 m2
720 m2
Beépíthető legkisebb telekterület
10.000 m2
20.000 m2
3000 m2
Megengedett legnagyobb beépítettség
10%*
3%*
10%*
Megengedett legnagyobb épületmagasság
4,5 m
4,5 m
4,5 m
*OTÉK rendelkezései szerint
23. Vízgazdálkodási terület előírásai
33.§ 39 A vízgazdálkodási terület a folyó- és állóvizek medre és parti sávja, közcélú nyílt csatornák, vízbázis
területek. Vízgazdálkodási területen építményt elhelyezni csak a külön jogszabályokban foglaltak szerint
lehet.
38
39
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Módosította: …/2016. (…) önkormányzati rendelet
Módosította: …/2016. (…) önkormányzati rendelet

34.§ 40
35.§ 41
36.§ 42
37.§ 43
38.§ 44
39.§ 45
40.§ 46
41.§ 47
42.§ 48
43.§ 49
IX. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
44.§
(1) Jelen rendelet kihirdetést követő 31. napon lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépését követő
ügyekben kell alkalmazni.
(2) Jelen rendelet hatályba lépését követően Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Helyi
Építési Szabályzatáról szóló 14/2003. (X.1) KT. önkormányzati rendelete hatályát veszti.
(3) Jelen rendelet mellékletei:
a) 1. melléklet: Szabályozási Terv – Belterület (rajzszám: SZT_BT)
b) 2. melléklet: Szabályozási Terv (rajzszám: SZT_KT)
c) 3. melléklet:50
d) 4. melléklet: 51
e) 5. melléklet:52
f) 6. melléklet:53
(4) Jelen rendelet függelékei:
a) 1. függelék: Védett természeti területek
b) 2. függelék: értékvédelem
c) 3. függelék54
d) 4. függelék: Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetével fedett terület
e) 5. függelék:55

Szabó Zoltán sk.
polgármester

Módosította …/2016. (…) önkormányzati rendelet
Módosította …/2016. (…) önkormányzati rendelet
42 Módosította …/2016. (…) önkormányzati rendelet
43 Módosította …/2016. (…) önkormányzati rendelet
44 Módosította …/2016. (…) önkormányzati rendelet
45 Módosította …/2016. (…) önkormányzati rendelet
46 Módosította …/2016. (…) önkormányzati rendelet
47 Módosította …/2016. (…) önkormányzati rendelet
48 Módosította…/2016. (…) önkormányzati rendelet
49 Módosította …/2016. (…) önkormányzati rendelet
50 Hatályon kívül helyezte: …/2016. (…) önkormányzati rendelet
51 Hatályon kívül helyezte: …/2016. (…) önkormányzati rendelet
52 Hatályon kívül helyezte: …/2016. (…) önkormányzati rendelet
53 Hatályon kívül helyezte: …/2016. (…) önkormányzati rendelet
54 Hatályon kívül helyezte: …/2016. (…) önkormányzati rendelet
40
41

55 Hatályon kívül helyezte: …./2016.(…..) önkormányzati rendelet

9

Dr. Kernóczi Zsuzsanna sk.
jegyző

Kihirdetési záradék:
Kihirdetve Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 5/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet 35.§ (4) bekezdése szerint Szendrőlád Közös
Önkormányzati Hivatal Balajti Kirendeltség hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2015. augusztus 27.
Balajt, 2015. augusztus 27.
Dr. Kerznóczi Zsuzsanna
jegyző
Kihirdetési záradék:
Kihirdetve Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 5/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet 35.§ (4) bekezdése szerint Szendrőlád Közös
Önkormányzati Hivatal Balajti Kirendeltség hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2016. október 27.
Balajt, 2016. október 27.
Dr. Kerznóczi Zsuzsanna
jegyző
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3. melléklet50 a 10/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet51 a 10/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet52 a 10/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelethez
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6. melléklet53 a 10/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelethez
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FÜGGELÉKEK BALAJT KÖZSÉG
HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ

1. függelék a 10/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelethez
Védett természeti területek (ANPI adatszolgáltatás)
Balajt ESA II. (fontos) kategóriájú terület

Az egyedi tájértékek felmérése 2001-ben megtörtént:
▪ Kisnemesi lakóház – Lakóépület – Fő út 19.
▪ Római katolikus templom – templom – Templomdomb
▪ Református templom – templom – Fő út 57.
▪ Református parókia – lakóépület – Fő út 57.
▪ Pincefalu – pincefalu – Balajti-hegy déli lejtőjén
▪ Ragály kúria – kúria – Fő út 55.
▪ Kisparaszti lakóház – lakóépület – Petőfi út 1.
▪ Magányos fa – fa – Szénarét-kút-völgy völgyfője közelében, erdő szélen
▪ Kisnemesi lakóház – lakóépület – Fő út 99.
▪ Rétegvíz-forrás – forrás – Balajt-bérc-oldal
▪ Felhagyott bánya – külszíni fejtés – az edelényi út É-i oldalán, Balajti-patak hídjánál, BT szélén
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2. függelék a 10/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelethez
2.1. függelék - Régészeti védelem
{Forrás: Herman Ottó Múzeum, régészeti hatástanulmány, 2014.}
Ssz.
Megnevezés
Helye
RV.-1. Balajti aranykincs lelőhely
beazonosítatlan
RV.-2. Balajt-Várca oldal
03/2 hrsz.
RV.-3. Balajt-Balajti-hegy alja
026/5, 026/8, 026/9, 026/10, 026/11, 026/12, 026/13,
026/14, 026/15, 027 hrsz.
RV.-4. Balajt községtábla előtt
08, 012/2, 019/4, 019/5, 021/2, 07 hrsz.
RV.-5. Balajt-Nyírjes alja
pontos helye ismeretlen
RV.-6. Balajt, késő rézkori település
pontos helye ismeretlen
2.2. függelék - Régészeti érdekű terület
{Forrás: Herman Ottó Múzeum, régészeti hatástanulmány, 2014.}
Ssz.
Megnevezés
Helye
RÉ.-1. Balajt-Kerék-hegy
012/1, 012/2 hrsz. (átnyúlik Edelény területébe)
RÉ.-2. Balajt-Balajti-hegy
027 hrsz. (átnyúlik Ládbesenyő területébe)
2.3. függelék - Helyi Értékvédelem által érintett ingatlanok
Helyileg védett épített értékek:
Ssz.
Megnevezés
HV.-1. Római katolikus templom
HV.-2. Református templom
HV.-3. Református parókia
HV.-4. Pincefalu
HV.-5. Ragály-kúria (Polgármesteri Hivatal)
HV.-6. Kisparaszti lakóház
HV.-7. Kisnemesi lakóház
HV.-8. Kisnemesi lakóház

Cím
Templomdomb
Fő út 57.
Fő út 57.
Balajti-hegy déli lejtő
Fő út 55.
Petőfi S. út 1.
Fő út 19.
Fő út 99.

3. függelék54 a 10/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelethez
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Hrsz.
43
1/1
1/2
5/1
50
57
158
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4. függelék a 10/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelethez
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetével fedett terület
A 2003. évi XXVI. törvénnyel elfogadott OTrT 3/5. sz. melléklete értelmében a teljes igazgatási terület
tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetével fedett terület:
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5. függelék55 a10/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendeletéhez
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Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2015.(VIII.27.) önkormányzati rendelete
Balajt Község Helyi Építési Szabályzatáról
(Egységes szerkezetbe foglalva a 16/2016.(X.27.) önkormányzati rendelettel)
Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bekezdés 6. pontjában, valamint a 13.§ (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján;
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva;
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm.
rendelet 30.§ (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi
Felügyeleti Főosztály,
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi Főosztály,
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága,
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály,
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala,
Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala,
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi
Főosztály Közlekedési Osztály,
Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ,
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal,
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály,
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály,
Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatala,
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság,
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi
Főosztály Bányászati Osztály,
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Szendrői Közös Önkormányzati hivatal
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.)
Korm. rendelet 40.§ (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Borsod-AbaújZemplén Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatala Állami Főépítész

véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya
1. § (1) Jelen rendelet hatálya Balajt Község közigazgatási területére terjed ki.

1

(2) 1Az érvényességi területen belül területet felhasználni, építési tevékenységet folytatni, telket
alakítani, arra hatósági engedélyt adni, valamint kötelezést előírni csak a vonatkozó jogszabályok,
valamint Balajt Község Helyi Építési Szabályzata (továbbiakban: HÉSZ) és annak mellékletét
képező szabályozási tervek előírásainak együttes figyelembevételével lehet.
(3) 2A HÉSZ rendelkezései az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) 2013. január 1-én hatályos
településrendezési követelményeinek és jelmagyarázatának figyelembevételével kerültek
kidolgozásra.
(4) A HÉSZ mellékletét képezi a Belterület Szabályozási Terve és a Külterület Szabályozási terve.
2. A szabályozási terv elemei
2.§ 3
(1)

4Kötelező

érvényű szabályozási alapelemek.
a) szabályozási vonal, szabályozási szélesség
b) építési övezet, övezet határa
c) építési övezet, övezet jele

(2)

5Jogszabály által elrendelt, kötelező védelmi, korlátozási szabályozási elemek
a) műemlék, műemléki környezet
b) régészeti terület
c) országos ökológiai folyosó
d) természetvédelmi szempontból jelentős területek (ESA II.)
e) tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület

(3)

6

(4)

7

(5)

8

3. A belterülethatár módosítás
3.§ 9 A belterületbe vonható területeket a Szabályozási terv ábrázolja.
4. Közterület alakításra vonatkozó előírások
4.§ 10 Közterület alakítási terv készíttethető az önkormányzat képviselő-testületének döntése alapján,
amennyiben egységes közterület-kialakítás indokolt.
5. Az épített környezet és a településkép alakítására vonatkozó előírások
5.§ 11 (1) Az országos művi értékvédelem alá eső épületeket és a hozzájuk tartozó műemléki környezetet a
Szabályozási terv tartalmazza.
Módosította: 16/2016. (10.27.) önkormányzati rendelet
Módosította: 16/2016. (10.27.) önkormányzati rendelet
3 Módosította: 16/2016. (10.27.) önkormányzati rendelet
4 Módosította: 16/2016. (10.27.) önkormányzati rendelet
5 Módosította: 16/2016. (10.27.) önkormányzati rendelet
6 Módosította: 16/2016. (10.27.) önkormányzati rendelet
7 Módosította: 16/2016. (10.27.) önkormányzati rendelet
8 Módosította: 16/2016. (10.27.) önkormányzati rendelet
9 Módosította: 16/2016. (10.27.) önkormányzati rendelet
10 Módosította: 16/2016. (10.27.) önkormányzati rendelet
11 Módosította: 16/2016. (10.27.) önkormányzati rendelet
1
2

2

(2) Műemléki környezet területén csak az épített és természetes környezet egységes megjelenését
biztosító módon lehet építkezni.
6.§ 12 A település régészeti területeinek határát a Szabályozási terv tartalmazza.
7.§ 13 A helyi értékvédelmi rendelet által elrendelt elemeket a Szabályozási terv tartalmazza.
8.§ 14 Balajt igazgatási területén reklám, hirdetőtábla, kirakatszekrény csak a helyi rendeletben
meghatározottak szerint létesülhet.
6. A táj és a természeti környezet védelmére vonatkozó előírások
9.§ 15 (1) Balajt területén kijelölt országos ökológiai hálózat ökológiai folyosót, természet-megőrzési
területet, természeti területet, tájképvédelmi területet, egyedi tájértéket a Szabályozási Terv
jelöli.
(2) Az igazgatási területén kijelölt országos ökológiai hálózat ökológiai folyosó, természetmegőrzési terület, természeti terület, tájképvédelmi terület, egyedi tájértékek védelmét,
megóvását biztosítani kell.
(3) Közterületi fatelepítések a helyi rendeletben szabályozottak szerint történhetnek.
(4) Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő Balajt teljes igazgatási területe, ezért az
építmények tájba illesztését és a hagyományos tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető
műszaki megoldások alkalmazását biztosítani kell.
7. Környezetvédelmi előírások
10.§16 (1) A település területén terület felhasználása, igénybevétele abban az esetben történhet,
folytatható, ha az a megengedett környezetterhelési határértékeket nem haladja meg, nem
károsítja a környezetet.
(2) Új épület létesítése esetén a környezetvédelmi határértékeknek a telekhatáron kell
teljesülniük.
11.§ 17A felszíni és felszín alatti vizek szennyezése tilos.
12.§ 18 Balajt területén tilos a megengedett határértéket meghaladó légszennyezés okozása, tilos szagosbűzös tevékenység végzése.
13.§ 19 Üzemi létesítmény, illetve egyéb helyhez kötött zajforrás csak akkor helyezhető el, ha a keletkező
zaj- és rezgésterhelés nem haladja meg a hatályos előírások szerinti határértékeket.
14.§ 20 (1) Földmozgatással járó beavatkozás során a humuszos termőréteg védelméről gondoskodni kell a
termőföld védelmére vonatkozó hatályos előírások szerint.
(2) Feltöltésre környezetkárosító anyag használata tilos.

Módosította: 16/2016. (10.27.) önkormányzati rendelet
Módosította: 16/2016. (10.27.) önkormányzati rendelet
14 Módosította: 16/2016. (10.27.) önkormányzati rendelet
15 Módosította: 16/2016. (10.27.) önkormányzati rendelet
16 Módosította: 16/2016. (10.27.) önkormányzati rendelet
17 Módosította: 16/2016. (10.27.) önkormányzati rendelet
18 Módosította: 16/2016. (10.27.) önkormányzati rendelet
19 Módosította: 16/2016. (10.27.) önkormányzati rendelet
20 Módosította: 16/2016. (10.27.) önkormányzati rendelet
12
13
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15.§ 21 Hulladéklerakó, veszélyes hulladékok ártalmatlanítását végző telephely az igazgatási területen nem
létesíthető.
8. Veszélyeztetett területekre vonatkozó előírások
16.§ 22 A település területén a tüzivíz ellátást biztosítani kell.
9. Egyes sajátos jogintézményekkel kapcsolatos előírások
17.§ 23 A település területén elővásárlási jogot érvényesít az önkormányzat minden olyan
településrendezési cél érdekében, amely a helyi építési szabályzatban biztosított.
18.§ 24 (1) Telekalakítás csak akkor végezhető, ha a Szabályozási terven jelölt feltételeknek eleget tesz a
kialakuló építési telek.
(2) Nyeles telek újonnan nem létesíthető, kivéve, ha telekhatár-rendezési célokat szolgál.
(3) Amennyiben a telekalakításra kizárólag a közterület kialakítása céljából vagy állami beruházás
keretében megvalósuló közlekedési infrastruktúra fejlesztés érdekében kerül sor, úgy az építési
övezetben előírt minimális telekméretnél kisebb építési telek is kialakítható.
10. Közművek előírásai
19.§ 25 A közműellátás mértékét és módját az egyes építési övezetekre a helyi építési szabályzat és a
szabályozási tervek határozzák meg.
20.§ 26 (1) Új vezetékes hírközlési létesítmény beépített és beépítésre szánt területeken csak földkábellel
létesíthető.
(2) Antennát önálló tartószerkezetre építeni nem lehet, csak meglévő építményre. Országos
védelem alatt álló területen antenna létesítése tilos.
11. Építés általános szabályai
21.§ 27 (1) Saroktelek beépítésénél úgy kell meghatározni az előkerti építési vonalat, hogy az utcakép
egységessége és a településkép védelme érdekében az a csatlakozó utcák telkeinek építési
vonalához illeszkedjen.
(2) Új épület, építmény létesítése csak akkor engedélyezhető, ha a kialakítandó legkisebb mértékű
zöldfelületi fedettség a területen biztosítható.
12. Katasztrófavédelmi osztályba sorolás alapján meghatározott elégséges védelmi szint
követelményei
22.§ 28 Balajt település a Nemzeti katasztrófa kockázat értékelés alapján a III. osztályba került.
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23 Módosította: 16/2016. (10.27.) önkormányzati rendelet
24 Módosította: 16/2016. (10.27.) önkormányzati rendelet
25 Módosította: 16/2016. (10.27.) önkormányzati rendelet
26 Módosította: 16/2016. (10.27.) önkormányzati rendelet
27 Módosította: 16/2016. (10.27.) önkormányzati rendelet
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21
22

4

Részletes övezeti előírások
Beépítésre szánt építési övezetek előírásai
13. A beépítésre szánt területek építési övezetekbe sorolás
23.§ 29 A Szabályozási terv tartalmazza a beépítésre szánt területeket az alábbi sajátos használat szerint:
Általános használat
Sajátos használat
Lakóterület
falusias (Lf)
Vegyes terület
településközpont (Vt)
Gazdasági terület
kereskedelmi szolgáltató (Gksz)
Különleges beépítésre szánt terület
mezőgazdasági üzemi (K/Mü)
sportpálya (K/Sp)
temető (K/T)
pince (KP)
közmű (K/K)
14. Lakóterület előírásai
24.§ 30 (1) Falusias lakóterület: falusias lakóterület legfeljebb 7,5 m-es beépítési magasságú lakóépületek, a
mező- és az erdőgazdasági építmények, továbbá a lakosságot szolgáló, környezetre jelentős hatást
nem gyakorló kereskedelmi, szolgáltató építmények elhelyezésére szolgál.
(2) Falusias lakóterületen pince (terepszint alatti építés) nem építhető.
(3) A falusias lakóterületek sajátos előírásai:
Építési övezeti jele
Lf1
Lf2
Beépítési mód
Oldalhatáron álló Oldalhatáron álló
Kialakítható legkisebb telekterület
900 m2
600 m2
Minimális utcai homlokvonal
18 m*
14 m
Minimális telekmélység
40 m
25 m
Megengedett legnagyobb beépítettség
30%
30%
Megengedett legnagyobb épületmagasság
4,5 m
4,5 m
Legkisebb zöldfelület
40%
40%
Közművesítés mértéke
teljes
teljes
* meglévő telek megosztása esetén a minimális utcai telekhatár szélesség 14 m-re csökkenthető.
(4) Az övezetben telkenként egy db legfeljebb 50 m 2-es alapterületű állattartó épület és fedett/zárt
trágyatároló helyezhető el, amennyiben a lakó funkciótól biztosított nagy és közepes
haszonállattartó épületnél a 25 m-es védőtávolság, kis haszonállattartó épületnél a 10 m-es
védőtávolság. Haszonállattartó építmény és trágyatároló élelmiszertároló, feldolgozó, forgalmazó
létesítménytől, óvoda, iskola, egészségügyi intézmény telekhatárától számított 50 m-en belül
nem építhető.
15. Vegyes terület előírásai
25.§ 31 (1) Településközpont: A településközpont terület elsősorban lakó és olyan települési szintű egyéb
rendeltetést szolgáló épület elhelyezésére szolgál, amely nincs zavaró hatással a lakó
rendeltetésre.
(2) A településközpont sajátos előírásai:
Építési övezeti jele
Beépítési mód
Kialakítható legkisebb telekterület
Minimális utcai homlokvonal*
Minimális telekmélység
Megengedett legnagyobb beépítettség
Megengedett legnagyobb épületmagasság

Vt1
Szabadonálló
900 m2
20 m
20 m
50%
6,0 m

Módosította: 16/2016. (10.27.) önkormányzati rendelet
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31 Módosította: 16/2016. (10.27.) önkormányzati rendelet
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Vt2
Szabadonálló
900 m2
20 m
40 m
30%
9,0 m

Legkisebb zöldfelület
20%
30%
Közművesítés mértéke
teljes
teljes
* meglévő telek megosztása esetén a minimális utcai telekhatár szélesség 14 m-re csökkenthető.
(3) Állattartó épület, trágyatároló nem létesíthető.
16. Gazdasági terület előírásai
26.§ 32 (1) Kereskedelmi szolgáltató terület: elsősorban környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági
tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál.
(2) Gazdasági területek sajátos előírásai:
Építési övezeti jele
Beépítési mód
Kialakítható legkisebb telekterület
Minimális utcai homlokvonal
Minimális telekmélység
Megengedett legnagyobb beépítettség
Megengedett legnagyobb épületmagasság
Legkisebb zöldfelület
Közművesítés mértéke

Gksz
Oldalhatáron álló
900 m2
20 m
20 m
40%
6,0 m
40%
részleges

(3) Állattartó épület, trágyatároló nem létesíthető.
17. Különleges beépítésre szánt terület előírásai
27.§ 33 (1) A különleges területbe azok a területek tartoznak, amelyeken az elhelyezhető építmények
rendeltetésük miatt jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre, vagy a környezetük megengedett
külső hatásaitól is védelmet igényelnek.
(2)

Mezőgazdasági üzemi terület: növénytermesztéshez
létesítmények helyezhetők el a szabályozási terv szerint.

és

állattartáshoz

szükséges

(3) Sportpálya: sportépítmények, ezek kiszolgáló létesítményei, a területet használók ellátását
szolgáló vendéglátó létesítmények helyezhetők el. A parkolást és a megfelelő szociális
kiszolgáló épületeket biztosítani kell.
(4) Temető: a temetéssel összefüggő építményeken kívül csak a szertartáshoz kapcsolódó
kiszolgáló, ravatalozó és egyházi épület építhetők, melyek épületmagassága nem haladhatja
meg a 4,5 m-t. A temető telkén belül, a telekhatár mentét legalább 10 m széles, fásított
védőterületet kell kialakítani és többszintes növényzettel betelepíteni, amennyiben erre
elegendő hely biztosítható, illetve tájképvédelmi érdekeket nem sért.
(5) Pince: meglévő pincesor területe. A területen a meglévő pincék felújítása, átalakítása, új pince
kialakítása csak a helyi építési hagyományokhoz igazodva történhet, a szomszédos pincék
veszélyeztetése nélkül.
(6) Közmű: Kialakult víztározó, közmű terület számára fenntartott terület, ahol csak a funkcióhoz
szükséges építmények létesíthetők.
28.§ A különleges beépítésre szánt területek sajátos előírásai:
Építési övezeti jele
K/Mg
K/Sp
K/T
Beépítési mód
szabadonálló
szabadonálló
szabadonálló
Kialakítható legkisebb telekterület
2000 m2
1000 m2
2000 m2
Minimális utcai homlokvonal
40 m
kialakult
kialakult
Minimális telekmélység
40 m
kialakult
kialakult
Megengedett legnagyobb beépítettség
40%
40%
10%
32
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Megengedett legnagyobb épületmagasság
Legkisebb zöldfelület
Közművesítés mértéke

6,0 m
40%
hiányos

4,5 m
40%
hiányos

Építési övezeti jele
Beépítési mód
Kialakítható legkisebb telekterület
Minimális utcai homlokvonal
Minimális telekmélység
Megengedett legnagyobb beépítettség
Megengedett legnagyobb épületmagasság
Legkisebb zöldfelület
Közművesítés mértéke

K/P
szabadonálló
300 m2
kialakult
kialakult
40%
4,5 m
40%
hiányos

K/K
szabadonálló
kialakult
kialakult
kialakult
40%
4,5 m
40%
hiányos

4,5 m
40%
hiányos

Beépítésre nem szánt övezetek
18. A beépítésre nem szánt területek építési övezetekbe sorolása
28.§ 34 A Szabályozási terv a beépítésre nem szánt területeket sajátos használatuk szerint az alábbi
övezetekbe sorolja:
Általános használat
Közlekedési terület

Zöldterület
Erdőterület
Mezőgazdasági terület
Vízgazdálkodási terület
Különleges beépítésre nem szánt terület

Sajátos használat
települési főút (KÖu/1)
kiszolgáló és lakóút (KÖu/2)
gyalogút (KÖu/3)
közkert (Zkk)
védelmi (Ev)
gazdasági (Eg)
kertes (Mk)
általános (Má)
folyóvíz medre és parti sávja (Vá)
bánya (Kb/b)

19. Közlekedési terület előírásai
29.§ 35 A közlekedés és a közmű elhelyezésére szolgáló terület az országos és a helyi közút, a kerékpárút, a
gépjármű várakozóhely (parkoló) - a közterületnek nem minősülő telken megvalósuló kivételével -, a
járda és gyalogút (sétány), köztér, mindezek csomópontja, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi
építményei, a közúti, a kötöttpályás, a vízi és a légi közlekedés, továbbá a közmű és a hírközlés
építményei elhelyezésére szolgál.
20. Zöldterület előírásai
30.§ 36 (1) A zöldterület állandóan növényzettel fedett közterület (közpark, közkert), amely a település
klimatikus viszonyainak megőrzését, javítását, ökológiai rendszerének védelmét, a pihenést és
testedzést szolgálja.
(2) Közkert: egy meghatározott fő funkciót (játék, sport, pihenés stb.) szolgáló, 1 ha-nál kisebb
területű és legalább 15 m oldalméretű, közterületi zöldterület, amelyet bárki használhat.
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21. Erdőterület előírásai
31.§ 37 (1) Az erdő a legalább 1500 m2 nagyságot elérő terület, amely
a) faállománnyal borított
b) faállománnyal átmenetileg nem borított, de erdő-felújítási előkészítő munka folyik rajta
c)
faállománnyal körülzárt tisztások, melyek más műveléssel gazdaságosan nem
hasznosíthatók
d)
erdei nyiladékok, nem állandó jellegű fakitermelő utak, erdő területén áthaladó vezetékek
védősávja
e)
legalább négy sorból álló fasor, mező- és hóvédő erdősáv.
(2) Védelmi erdő: természetvédelmi, talajvédelmi, tájképvédelmi, településvédelmi
erdőterület. Védelmi erdőben épületet elhelyezni nem lehet.

célú

(3) Gazdasági erdő: faanyagtermelő, faanyagtermelést szolgáló erdőterület. Gazdasági rendeltetésű
erdőterületen legfeljebb 0,5%-os beépíthetőséggel az erdő rendeltetésének megfelelő
építmények helyezhetők el.
(4) Az erdőterületek sajátos előírásai:
Övezeti jel
Beépítési mód
Kialakítható legkisebb telekterület
Beépíthető legkisebb telekterület
Megengedett legnagyobb beépítettség
Megengedett legnagyobb épületmagasság

Ev
-

Eg
szabadonálló
10000 m2
15000 m2
0,5%
4,5 m

22. Mezőgazdasági terület előírásai
32.§ 38 (1) A mezőgazdasági terület a növénytermesztés, az állattartás és állattenyésztés és a halászat, továbbá
az ezekkel kapcsolatos, a saját termék feldolgozására, tárolására és árusítására szolgáló
építmények területe.
(2) Sajátos használat szerint lehet:
a) Kertes mezőgazdasági terület: zöldség, virág, esetleg gyümölcstermesztésre szolgáló
terület
b) Általános mezőgazdasági terület
ba) szántó: szántóföldi művelés alatt álló terület
bb) gyep: rét (kaszáló), legelő (legeltetéses állattartás) művelési ágban lévő területek
(3) Keretes mezőgazdasági területben állattartó épület, trágyatároló nem létesíthető.
(4) Mezőgazdasági szántó és gyep területen állattartó épület és trágyatároló elhelyezhető, amennyiben
a lakó funkciótól biztosított nagy és közepes haszonállattartó épületnél az 50 m-es védőtávolság,
kis haszonállattartó épületnél a 25 m-es védőtávolság. Haszonállattartó építmény és trágyatároló
élelmiszertároló, feldolgozó, forgalmazó létesítménytől, óvoda, iskola, egészségügyi intézmény,
gyógyszertár telekhatárától számított 50 m-en belül nem építhető.
(5) A mezőgazdasági területek sajátos előírásai:
Övezeti jel
Má/sz
Má/gy
Mk
Beépítési mód
szabadonálló
szabadonálló
szabadonálló
Kialakítható legkisebb telekterület
5.000 m2
5.000 m2
720 m2
2
2
Beépíthető legkisebb telekterület
10.000 m
20.000 m
3000 m2
Megengedett legnagyobb beépítettség
10%*
3%*
10%*
Megengedett legnagyobb épületmagasság
4,5 m
4,5 m
4,5 m
*OTÉK rendelkezései szerint
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23. Vízgazdálkodási terület előírásai
33.§ 39 A vízgazdálkodási terület a folyó- és állóvizek medre és parti sávja, közcélú nyílt csatornák, vízbázis
területek. Vízgazdálkodási területen építményt elhelyezni csak a külön jogszabályokban foglaltak szerint
lehet.
34.§ 40
35.§ 41
36.§ 42
37.§ 43
38.§ 44
39.§ 45
40.§ 46
41.§ 47
42.§ 48
43.§ 49
IX. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
44.§

(1) Jelen rendelet kihirdetést követő 31. napon lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépését követő
ügyekben kell alkalmazni.
(2) Jelen rendelet hatályba lépését követően Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Helyi
Építési Szabályzatáról szóló 14/2003. (X.1) KT. önkormányzati rendelete hatályát veszti.
(3) Jelen rendelet mellékletei:
a) 1. melléklet: Szabályozási Terv – Belterület (rajzszám: SZT_BT)
b) 2. melléklet: Szabályozási Terv (rajzszám: SZT_KT)
c) 3. melléklet:50
d) 4. melléklet: 51
e) 5. melléklet:52
f) 6. melléklet:53
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41 Módosította: 16/2016. (10.27.) önkormányzati rendelet
42 Módosította: 16/2016. (10.27.) önkormányzati rendelet
43 Módosította: 16/2016. (10.27.) önkormányzati rendelet
44 Módosította: 16/2016. (10.27.) önkormányzati rendelet
45 Módosította: 16/2016. (10.27.) önkormányzati rendelet
46 Módosította: 16/2016. (10.27.) önkormányzati rendelet
47 Módosította: 16/2016. (10.27.) önkormányzati rendelet
48 Módosította: 16/2016. (10.27.) önkormányzati rendelet
49 Módosította: 16/2016. (10.27.) önkormányzati rendelet
50 Hatályon kívül helyezte: 16/2016. (10.27.) önkormányzati rendelet
51 Hatályon kívül helyezte: 16/2016. (10.27.) önkormányzati rendelet
52 Hatályon kívül helyezte: 16/2016. (10.27.) önkormányzati rendelet
53 Hatályon kívül helyezte: 16/2016. (10.27.) önkormányzati rendelet
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(4) Jelen rendelet függelékei:
a) 1. függelék: Védett természeti területek
b) 2. függelék: értékvédelem
c) 3. függelék54
d) 4. függelék: Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetével fedett terület
e) 5. függelék:55

Szabó Zoltán sk.
polgármester

Dr. Kernóczi Zsuzsanna sk.
jegyző

Kihirdetési záradék:
Kihirdetve Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 5/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet 35.§ (4) bekezdése szerint Szendrőlád Közös
Önkormányzati Hivatal Balajti Kirendeltség hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2015. augusztus 27.
Balajt, 2015. augusztus 27.
Dr. Kerznóczi Zsuzsanna
jegyző
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3. melléklet50 a 10/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet51 a 10/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet52 a 10/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelethez
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6. melléklet53 a 10/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelethez
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FÜGGELÉKEK BALAJT KÖZSÉG
HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ

1. függelék a 10/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelethez
Védett természeti területek (ANPI adatszolgáltatás)
Balajt ESA II. (fontos) kategóriájú terület

Az egyedi tájértékek felmérése 2001-ben megtörtént:
▪ Kisnemesi lakóház – Lakóépület – Fő út 19.
▪ Római katolikus templom – templom – Templomdomb
▪ Református templom – templom – Fő út 57.
▪ Református parókia – lakóépület – Fő út 57.
▪ Pincefalu – pincefalu – Balajti-hegy déli lejtőjén
▪ Ragály kúria – kúria – Fő út 55.
▪ Kisparaszti lakóház – lakóépület – Petőfi út 1.
▪ Magányos fa – fa – Szénarét-kút-völgy völgyfője közelében, erdő szélen
▪ Kisnemesi lakóház – lakóépület – Fő út 99.
▪ Rétegvíz-forrás – forrás – Balajt-bérc-oldal
▪ Felhagyott bánya – külszíni fejtés – az edelényi út É-i oldalán, Balajti-patak hídjánál, BT szélén
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2. függelék a 10/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelethez
2.1. függelék - Régészeti védelem
{Forrás: Herman Ottó Múzeum, régészeti hatástanulmány, 2014.}
Ssz.
Megnevezés
Helye
RV.-1. Balajti aranykincs lelőhely
beazonosítatlan
RV.-2. Balajt-Várca oldal
03/2 hrsz.
RV.-3. Balajt-Balajti-hegy alja
026/5, 026/8, 026/9, 026/10, 026/11, 026/12, 026/13,
026/14, 026/15, 027 hrsz.
RV.-4. Balajt községtábla előtt
08, 012/2, 019/4, 019/5, 021/2, 07 hrsz.
RV.-5. Balajt-Nyírjes alja
pontos helye ismeretlen
RV.-6. Balajt, késő rézkori település
pontos helye ismeretlen
2.2. függelék - Régészeti érdekű terület
{Forrás: Herman Ottó Múzeum, régészeti hatástanulmány, 2014.}
Ssz.
Megnevezés
Helye
RÉ.-1. Balajt-Kerék-hegy
012/1, 012/2 hrsz. (átnyúlik Edelény területébe)
RÉ.-2. Balajt-Balajti-hegy
027 hrsz. (átnyúlik Ládbesenyő területébe)
2.3. függelék - Helyi Értékvédelem által érintett ingatlanok
Helyileg védett épített értékek:
Ssz.
Megnevezés
HV.-1. Római katolikus templom
HV.-2. Református templom
HV.-3. Református parókia
HV.-4. Pincefalu
HV.-5. Ragály-kúria (Polgármesteri Hivatal)
HV.-6. Kisparaszti lakóház
HV.-7. Kisnemesi lakóház
HV.-8. Kisnemesi lakóház
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Cím
Templomdomb
Fő út 57.
Fő út 57.
Balajti-hegy déli lejtő
Fő út 55.
Petőfi S. út 1.
Fő út 19.
Fő út 99.

Hrsz.
43
1/1
1/2
5/1
50
57
158

3. függelék54 a 10/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelethez
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4. függelék a 10/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelethez
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetével fedett terület
A 2003. évi XXVI. törvénnyel elfogadott OTrT 3/5. sz. melléklete értelmében a teljes igazgatási terület
tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetével fedett terület:
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5. függelék55 a10/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendeletéhez
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Balajt Község Önkormányzata
2016. 1-9 havi pénzügyi mérlege

1. melléklet
a 103/2016. (X.26.) határozathoz

BEVÉTELEK
Ezer forintban

1. sz. táblázat
S orszám

2016. évi
Bevételi jogcím

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

C

D

E

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

B
Ö nkormányzat 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 kvi támogatások és kiegészítő támogatások (lakossági
ivóvíz)
Elszámolásból származó bevételek
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

4.
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.2.
4.3.
4.4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)
- Vagyoni típusú adók
- T ermékek és szolgáltatások adói
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)
Gépjárműadó
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
Egyéb közhatalmi bevételek

5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
5.11.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
Készletértékesítés ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéke
Közvetített szolgáltatások értéke
T ulajdonosi bevételek
Ellátási díjak
Kiszámlázott általános forgalmi adó
Általános forgalmi adó visszatérítése
Kamatbevételek
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Biztosító által fizetett kártérítés
Egyéb működési bevételek

6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
Működési célú garanciaés kezességvállalásból
megtérülések
ÁH-nÁH-n
kívülről
visszatérítendő
támogatások, kölcsönök
visszatér.
kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
Felhalm. célú garanciaés kezességvállalásból
megtérülések
ÁH-nÁH-n
kívülről
visszatérítendő
támogatások, kölcsönök
visszatér.
kívülről
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.
10.
10.1.
10.2.
10.3.

KÖ LTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN: (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

11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.

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

12.
12.1.
12.2.

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.

27 161
7 623

31 539
8 980

24 668
6 825

18 338
1 200

18 471
1 200
2 888

14 043
912
2 888

37 667

51 959

48 369

37 667

51 959

48 369

2 200

7 716

7 716

2 200

7 716

7 716

2 326
50

2 326
50

1 259

1 266

1 266

314

1 010

1 010

945

290

290

439

50

50

75

240

240

364

69 644

93 830

82 451

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

25 165

25 165

25 165

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

25 165

25 165

25 165

Balajt Község Önkormányzata
2016. 1-9 havi pénzügyi mérlege

13.
13.1.
13.2.
13.3.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
Betétek megszüntetése

14.
14.1.
14.2.
14.3.
14.4.

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

15.

Váltóbevételek

16.

1. melléklet
a 103/2016. (X.26.) határozathoz

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍRO ZÁSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN: (10. + … +16.)

25 165

25 165

25 165

18.

KÖ LTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍRO ZÁSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN:
(9+17)

94 809

118 995

107 616

Balajt Község Önkormányzata
2016. 1-9 havi pénzügyi mérlege

2. melléklet
a 103/2016. (X.26.) határozathoz

KIADÁSOK
Ezer forintban

2. sz. táblázat
S orszám
A
1.
1.1.
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.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.

2016. évi
Kiadási jogcím

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

B
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
- T örvényi előíráson alapuló befizetések
- 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
T artalékok
- az 1.18-ból: - Általános tartalék
- Céltartalék
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
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n
kívülre
- Lakástámogatás
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson
kívülre

C

D

E

3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

KÖ LTSÉGVETÉSI KIADÁSO K Ö SSZESEN (1+2)
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
Kincstárjegyek beváltása
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
Belföldi kötvények beváltása
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
Pénzügyi lízing kiadásai

7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
Külföldi értékpapírok beváltása
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.
Szervezeteknek
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.
9.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
Váltókiadások

10.

FINANSZÍRO ZÁSI KIADÁSO K Ö SSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁS OK ÖS S ZES EN: (3.+10.)

67
33
5
15
9
4

879
223
629
453
407
167

92
60
9
13
5

476
163
724
980
650

89
60
9
13
5

517
163
724
980
650

34
37

34
37

2 888

2 888

26 930
3 266

26 519
1 354

28 215
1 354

23 664

25 165

25 165

94 809

118 995

117 732

94 809

118 995

117 732
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