
Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(II.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Felsődobsza  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Alaptörvény  32.  cikk  (2)  bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya
(1)   A rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai
(1)  A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

122 338 518 Ft Költségvetési bevétellel
122 338 518 Ft Költségvetési kiadással

0 Ft
0 Ft
0 Ft

Költségvetési egyenleggel[1]

- ebből  működési (hiány,többlet)
             felhalmozási

(hiány,többlet)
állapítja meg.

(2)   Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési
kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket
és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3)  A  bevételek  és  kiadások  előirányzat-csoportok,  kiemelt  előirányzatok  és  azon  belül
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2.,
1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.

(4)   A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását
önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(5)   A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek)
költségvetési  maradványának,  vállalkozási  maradványának  igénybevételét,  továbbá  (a
felhalmozási  célú  többletbevételek  működési  célú  kiadásokra  történő  átcsoportosítását,
értékpapír értékesítését, stb.) rendeli el.

(6)   A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de
legfeljebb  10  millió  forintot  meghaladó  fejlesztési  célú  adósságot  keletkeztető  ügylet
megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.[2] Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de
legfeljebb a 10 millió forintot  meg nem haladó fejlesztési  célú adósságot keletkeztető ügylet
esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből  /vagy/ az előző év(ek) költségvetési
maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

3. § A költségvetés részletezése
A Képviselő-testület az önkormányzat  2017. évi  költségvetését részletesen a következők szerint

állapítja meg:
(1)   Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló

kötelezettségei nincsenek.
(2)   Az Önkormányzat  saját  bevételeinek részletezését  az adósságot keletkeztető ügyletből

származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.    
(3)   Az Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai nincsenek.   
(4)   Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti

részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(5)   Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásai nincsenek.
(6)    Az  EU-s  támogatással  megvalósuló  programokat  és  projekteket  a  költségvetés  nem
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tartalmaz.
(7)    A  2.  §  (1)  bekezdésében  megállapított  bevételek  és  kiadások  önkormányzati,

polgármesteri  (közös)   hivatali,  továbbá  költségvetési  szervenkénti  megoszlását,  és  az  éves
(tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként,
feladatonként  és  azon  belül  kötelező  feladatok,  önként  vállalt  feladatok,  államigazgatási
feladatok szerinti bontásban a 9.1.…..9.n., mellékletek szerint határozza meg.

(8)   Az Önkormányzat a kiadások között céltartalékot nem állapít meg.[3]

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai
(1)   Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel

kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2)    Az  Önkormányzat  gazdálkodásának  biztonságáért  a  képviselő-testület,  a  gazdálkodás

szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3)   A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell

kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4)   A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja

meg  a  rendszeres  személyi  juttatások  előirányzatának  1  %-át.  Ennek  fedezetére  a  személyi
juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható
forrás szolgálhat[4].

(5)    Amennyiben  a  költségvetési  szerv  harminc  napon  túli,  lejárt  esedékességű  elismert
tartozásállományának  mértéke  két  egymást  követő  hónapban  eléri  az  éves  eredeti  kiadási
előirányzatának  10%-át  vagy  a  százötven  millió  forintot,  az  irányító  szerv  a  költségvetési
szervhez önkormányzati biztost jelöl ki. [5].

(6)   A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében  foglalt adatlapon köteles a
tartozásállományról  adatot  szolgáltatni.  A  költségvetési  szerv  az  általa  lejárt  esedékességű
elismert  tartozásállomány  tekintetében  –  nemleges  adat  esetén  is  –  havonta  a  tárgyhó  25-i
állapotnak  megfelelően  a  tárgyhónapot  követő  hó  5-ig[6]  az  önkormányzat  jegyzője  részére
köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(7)   Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a
polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület
gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti
átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2)   A  képviselő-testület  az  Önkormányzat  bevételeinek  és  kiadásainak  módosítását  és  a
kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3)  Az  (2)  bekezdésben  foglalt  átcsoportosításról  a  polgármester  negyedévente  köteles
beszámolni,  a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű
előirányzat-módosítási jogkör 2017. december 31-ig gyakorolható.

 (4)  A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési
szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

[7]

6. § A gazdálkodás szabályai
(1)   A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett

az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2)   A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az

azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben rendelkezik
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(3)    Valamennyi  költségvetési  szerv  vezetője  köteles  belső  szabályzatban  rögzíteni  a
működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a
mindenkor  érvényes  központi  szabályozás  figyelembe  vételével,  illetve  a  szükséges
módosításokat  végrehajtani.  A  szabályozásbeli  hiányosságért,  a  felelősség  a  mindenkori
intézményvezetőt terheli.

(4)    A  polgármesteri  (önkormányzati,  közös)  hivatal,  valamint  a  költségvetési  szervek  az
évközi  előirányzat-módosításokról  a  jegyző  által  elrendelt  formában  kötelesek  naprakész
nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1)   Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében

valósul  meg,  melynek  létrehozásáért,  működtetésért  és  továbbfejlesztéséért  az  önkormányzat
esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

(1)   Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

            Luterán András                                             Dr. Lerch Ernő Ottó
             polgármester                                                              jegyző

[1] A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetési többletet vagy
hiányt (költségvetési egyenleg) kell bemutatni.
[2] A Fővárosi Önkormányzat és megyei jogú város esetében 100 millió forint. Hitel felvételénél
figyelembe kell venni stabilitási törvény 10. §-ban foglalt előírásokat!
[3] Amennyiben - az államháztartási tartalék kivételével - tartalékképzésre nem kerül sor, akkor arról
kell rendelkezni.
[4]  Amennyiben jutalom nem tervezhető, arról kell rendelkezni.
[5] Az önkormányzat rendeletében önkormányzati biztos kirendelését az e bekezdésben
meghatározottaknál kisebb mérték, illetve rövidebb időtartam vagy lejárat esetén is kötelezővé teheti.
[6] Az időpontok meghatározására a célszerűség figyelembe vételével került sor.
[7] Magyarország 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. tv. 59. § 6) bekezdése
alapján.

Csatolmányok

Megnevezés méret

Melléklet 559.5 KB
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Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017.(II.14.) önkormányzati rendelete
a házasságkötések engedélyezésének szabályairól és díjáról

Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I.
törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1.§  A  rendelet  hatálya  kiterjed  Felsődobsza  község  közigagzatási  területén  történő
házasságkötésekre.

2.§ E rendelet alkalmazásában:
(1) hivatali helyiség:
a)  Abaújszántói  Közös  Önkormányzati  Hivatal  Felsődobszai  Kirendeltsége  (3847  Felsődobsza,

Kossuth u. 6.)
b) Közösségi Ház (3847 Felsődobsza, Kossuth u. 5.)
(2)  hivatali  munkaidő:  Abaújszántói  Közös  Önkormányzati  Hivatal  Szervezeti  és  Működési

Szabályzatában meghatározott Felsődobszai Kirendeltségre vonatkozó munkarend.

2. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő  házasságkötés
engedélyezésének szabályai

3.§  (1)  A  házasságkötés  hivatali  helyiségen,  valamint  munkaidőn  kívüli  megkötésének
engedélyezését formanyomtatványon kell kérni az anyakönyvi eseményre történő bejelentkezéskor.

(2) A kérelemről a jegyző az anyakönyvvezető javaslatának figyelembe vételével dönt. 
(3)  Hivatali  helyiségen  kívüli  anyakönyvi  esemény  megtartása  akkor  engedélyezhető,  ha  az

anyakönyvvezető  a  helyszínen  meggyőződött  arról,  hogy  a  helyszínen  az  anyakönyvi  esemény
ünnepélyes  és  méltó  körülmények  között  megtartható,  valamint  az  anyakönyvi  alapiratok  és  a
személyes adatok védelme biztosított.

(4) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményt hivatali munkaidőn belül csak ügyfélfogadási
időn kívül lehet lebonyolítani.

3. A szolgáltatás díja

4.§ (1) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés díjmentes.
(2) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés díja: 10.000,- Ft+ÁFA.
(3)  A  díjat  a  döntés  kézhezvételét  követő  10  napon  belül  kell  befizetni  Felsődobsza  Község

Önkormányzatának házipénztárába.
(4) A díjfizetés alól kizárólag valamelyik fél közeli halálával fenyegető egészségi állapota miatt,

előzetes engedély alapján adható mentesség.

4. Záró rendelkezések

6.§ (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a  a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és családi események

szolgáltatási díjairól szóló 14/2010. (XII.14.) önkormányzati rendelet.

Luterán András                                                                                    Dr. Lerch Ernő Ottó
polgármester                                                                                                   jegyző
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Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017.(II.14.) önkormányzati rendelete
a temetőkről és a temetkezésekről szóló 1/2001.(I.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Felsődobsza  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  temetőkről  és  a  temetkezésről  szóló
1999. évi XLIII. törvény 41.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§.

A  temetőkről  és  a  temetkezésről  szóló  1/2001.(I.16.)  önkormányzati  rendelet  6.§-a  helyébe  a
következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat a temető rendeltetésszerű használatához szükséges létesítményekkel, egyéb
tárgyi és infrastrukturális feltételekkel rendelkezik.

(2) A temetői létesítmények igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díj mértéke
temetésenként br. 10.000- Ft.  A díj tartalmazza a ravatalozó és a halott hűtő használatát. A díjat az
önkormányzat részére az önkormányzat házipénztárába kell befizetni.

(3)  A temetkezési  szolgáltatók kivételével  a  temetőben vállalkozásszerűen munkát  végzők által
fizetendő temető-fenntartási hozzájárulás díja br.15.000- Ft.

2.§.

Ez a rendelet 2017. április 1. napján lép hatályba.

Luterán András                                                                     Dr. Lerch Ernő Ottó
polgármester                                                                                    jegyző
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Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017.(III.22.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Felsődobsza  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Alaptörvény  32.  cikk  (2)  bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §
(1)  Az  önkormányzat  képviselő-testülete  a  2016.  évi  költségvetés  végrehajtásáról  szóló

zárszámadást
184 383 001 Ft Költségvetési bevétellel

169 257 367  Ft
Költségvetési kiadással

15 125 634  Ft helyesbített maradvánnyal
hagyja jóvá.
(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1.

mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
 (2) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a

2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.
2. §
A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi zárszámadását részletesen a következők szerint

fogadja el:
(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §
(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő

fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a

2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. §
A  képviselőtestület  utasítja  az  önkormányzat  jegyzőjét,  hogy  a  költségvetési  beszámoló

elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek
vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet  a kihirdetést követő napon lép hatályba.

..........................................
Dr. Lerch Ernő Ottó

.......................................
Luterán András

jegyző polgármester

Csatolmányok

Megnevezés méret
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Megnevezés méret

Melléklet a 4/2017.(III.22.) önkormányzati rendelethez 739.5 KB
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Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017.(IV.20.) önkormányzati rendelete
a szociális földprogramról

Felsődobsza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  szociális  igazgatásról  és  szociális
ellátásokról  szóló  1993.  évi  III.  törvény  26.  és  45.  §-aiban  kapott  felhatalmazás  alapján,  a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8.a.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Felsődobsza  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  (a  továbbiakban:  Képviselő-testület)  a
szociálisan rászoruló személyek részére természetbeni ellátásként szociális földprogramot indít.

A szociális földprogram célja a szociálisan rászoruló személyek megélhetésének, életminőségének
javítása.

2. §

A szociális földprogrammal kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja, aki döntésre jogosult
az ellátás megállapítása és megszüntetése, valamint a szociális földprogramban való részvétel iránti
kérelem elutasítása vonatkozásában.

3. §

(1) A szociális földprogramban az a személy vehet részt,

a)  akinek  legalább  egy  éve  bejelentett  lakóhelye  van  a  településen  és  legalább  100  m2  –es
konyhakerti növénytermesztésre alkalmas területtel, és állattartásra alkalmas feltételekkel és udvarral
rendelkezik és

b) aktívkorúak ellátására jogosult, vagy
c) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
d)  azon  nyugdíjszerű  ellátásban  részesülő  személy,  akinek  családjában  az  egy  főre  jutó  havi

jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át.
(3)  A  kérelmezőnek  e  rendelet  1.  számú  melléklete  szerinti  kérelmet  kell  benyújtania  az

Abaújszántói Közös Önkormányzati Hivatal Felsődobszai Kirendeltségéhez.
(4)  A  szociális  földprogramban  részt  vevők  önkéntes  alapon,  megállapodás  megkötésével

vállalhatják a részvételt.
4. §

A szociális földprogram végrehajtásához a Képviselő-testület az alábbiakat biztosítja:

1. konyhakerti növények vetőmagjait, szerszámokat, és kemikália csomagot,                        
2. kishaszonállatokat és tápot,
3. folyamatos szaktanácsadást.                    

5.§
(1)  A  szociális  földprogramban  való  részvételi  szándékot  a  jelen  rendelet  melléklete  szerinti

kérelem  alapján  az  Abaújszántói  Közös  Önkormányzati  Hivatal  Felsődobszai  Kirendeltségének
Hivatalában lehet bejelenteni tárgyév március 10. napjáig.

(2) A programban résztvevőkkel a – rendelet 2. számú melléklete szerinti – megállapodás tárgyév
végéig terjedő hatozott időtartamra jön létre.

 (3) A részvételi kérelem abban az esetben utasítható el, ha:
a) a kérelmező nem felel meg az e rendelet 3. §-ban szereplő feltételeknek,
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b)  a  szociális  földprogram  végrehajtásába  bevont  családok  száma  elérte  a  pályázatban
meghatározott keretet.

6. §
A támogatottsági jog, valamint az abból származó bármely más előny másra át nem ruházható.

7.§
(1) A támogatott köteles:
a)  a  földet  jó  gazda  gondosságával  művelni  (beleértve  a  vetést/ültetést,  gyommentesítést,  és  a

kártevők elleni védekezést, stb.)
b) a terményt betakarítani,
c) a gondjaira bízott haszonállatot megfelelő körülmények között tartani, és gondozni,
c) az önkormányzat által szervezett képzésen részt venni,
d) szakmai kérdésekben az önkormányzat által kijelölt mentor szaktanácsadását igénybe venni.

(2) Amennyiben a támogatott a programban való részvétele során a támogatási szerződésből eredő
kötelezettségeit  nem  teljesíti,  úgy  a  polgármester  a  támogatási  megállapodást  jogosult  azonnali
hatállyal  felmondani.  Ebben  az  esetben  a  támogatott  a  programban  való  részvételből  2  évi
időtartamra kizárásra kerül.

8.§

(1) E rendelet részletes végrehajtási szabályait a 3. számú melléklet szerinti Szervezeti és Működési
Szabályzat tartalmazza.

9. §

Ez a  rendelet  a  kihirdetése napját  követő napon lép hatályba,  és  hatálybalépésével  egyidejűleg
hatályát veszti Felsődobsza Község Önkormányzatának 7/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelete.

Luterán András                                                                      Dr. Lerch Ernő Ottó
 polgármester                                                                                    jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret

1. sz. melléklet 29.5 KB

2.sz. melléklet 33.5 KB

3.sz. melléklet 35.5 KB
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Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017.(IV.20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati mezei őrszolgálat megalakításáról, fenntartásáról és működtetéséről szóló 8/2000.
(XII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Felsődobsza  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  fegyveres  biztonsági  őrségről,  a
természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. § (1) bekezdésével
kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13.§ (1) 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az  Önkormányzati  mezei  őrszolgálat  megalakításáról,  fenntartásáról  és  működtetéséről  szóló
8/2000. (XII.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4.§ (4) bekezdése helyébe az
alábbi rendelkezés lép:

(4)  A  mezőőri  járulékot  az  önkormányzat  házipénztárába,  vagy  az  54600126  –  10006856
költségvetési számlájára átutalással kell megfizetni.

2. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Luterán András                                                                        Dr. Lerch Ernő Ottó
 polgármester                                                                                       jegyző
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Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017.(VI.12.) önkormányzati rendelete
a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos
jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól

Felsődobsza  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Alaptörvény  32.  cikk  (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatiról
szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény 13.  §  (1)  bekezdésnek  1.  pontjában  és  az  épített  környezet
alakításáról  és  védelméről  szóló  1997.  évi  LXXVIII.  törvény  6.§  (1)  bekezdésében  és  a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.)
Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 29.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések
1. §

1. Felsődobsza Község Településfejlesztési Koncepciójának, Integrált Településfejlesztési
Stratégiájának, Településrendezési Eszközeinek (Településszerkezeti terv, Helyi Építési
Szabályzat), valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények a Településképi rendelet,
a Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) készítése vagy azok módosítása széleskörű egyeztetés
keretén belül, a Kormányrendelet és az e rendelet alapján alkotott partnerségi egyeztetési szabályai
szerint történik.

 (2)  A partnerségi egyeztetésben részt vevő partnerek köre az alábbi:

a. A készítéssel, módosítással érintett területen élő lakosság és az érintett ingatlantulajdonosok,
b. a település területén működő érdekképviseleti szervek és civil szervezetek,
c. a készítéssel, módosítással érintett területen ingatlannal, székhellyel vagy telephellyel rendelkező

gazdálkodó szervezet,
d. a település területén működő vallási közösségek.

 (3) A (2) bekezdésben b) és c) pont szerinti partnerek az adott véleményezési eljárásban, az
Önkormányzat  polgármesteréhez  a  megadott  határidőben  benyújtott  írásbeli  kérelemmel
jelentkezhetnek be. A kérelemben meg kell jelölni a véleményezési eljárás tárgyát, a szervezet
nevét, képviselőjét, postai címét és e-mail címét.

A partnerekkel történő egyeztetés szabályai
2.§

1. Adott véleményezési eljárás során a partnerek minimális tájékoztatási formáját a Kormányrendelet
alapján a jelen rendelet 1. sz. függelékének táblázata tartalmazza.

2. Az előzetes tájékoztatás során a Kormányrendelet 29/A.§ (3) bekezdés szerint közzétett hirdetmény,
tájékoztatást nyújt az eljárás tárgyáról, megindításáról, az előzetes tájékoztató elérhetőségéről, az
eljárás és a véleményezés módjáról, és annak határidejéről.

3. A véleményezési eljárás során a Kormányrendelet 29/A.§ (3) bekezdése szerint közzétett
hirdetmény tájékoztatást nyújt az eljárás tárgyáról, az elkészült tervezet elérhetőségéről, a
véleményezési módjáról és annak határidejéről.

4. Lakossági fórum esetén, annak tárgyáról, helyéről és időpontjáról a lakossági fórum idejét
megelőző 8 nappal korábban a helyben szokásos módon közzétett lakossági hirdetmény útján kell
értesíteni a partnereket. A lakossági fórumról jelenléti ív és jegyzőkönyv készül, mely írásban
rögzíti a javaslatokat, észrevételeket. A jegyzőkönyv tartalmazza a javaslattevő, észrevételező nevét
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és címét.
5. Amennyiben nincs lakossági fórum, a partnerek az észrevételeiket, javaslataikat a hirdetmény

közzétételétől számított 8 napon belül tehetik meg, a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott,
szövegszerű, indoklással ellátott véleményben.

Vélemények dokumentálása, nyilvántartása, megválaszolása,
településfejlesztési és településrendezési dokumentumok,
valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények közzététele
3.§

1. A beérkezett vélemények dokumentálása, nyilvántartása, valamint az el nem fogadott javaslatok
indokolása, azok dokumentálása és nyilvántartása az államigazgatási véleményekre vonatkozó, a
Kormányrendeletben rögzített szabályok szerint történik.

2. A beérkezett véleményekről, javaslatokról készülő összefoglaló, és az annak elfogadásáról szóló
határozat a honlapon kerül kihirdetésre.

3. A településfejlesztési és településrendezési dokumentumokat, valamint az egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló önkormányzati döntéseket elfogadásukat követően a honlapon
közzé kell tenni.

Záró rendelkezés
4.§

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

            Luterán András                                                            Dr. Lerch Ernő Ottó
             polgármester                                                                          jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret

1.sz. függelék 39 KB
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Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017.(VII.21.) önkormányzati rendelete
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Felsődobsza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az
európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII.
törvény  92.  §-ában  kapott  felhatalmazás  alapján,  az  Alaptörvény  32.  cikk  (1)  bekezdésének  a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §
Helyi népszavazást a felsődobszai választópolgárok  huszonöt százaléka kezdeményezhet.

2. §
(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2)  Hatályát  veszti  a  helyi  népszavazásról  és  népi  kezdeményezésről  szóló  3/1992.  (X.19.)

önkormányzati rendelet.

Luterán András                         Dr. Lerch Ernő Ottó jegyző távollétében és megbízásából:
polgármester   

                                                                                                    dr. Szunyogh Szabolcs
                                                                                                       kirendeltség-vezető   
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Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017.(XI.14.) önkormányzati rendelete
a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Felsődobsza  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  szociális  igazgatásról  és  szociális
ellátásokról  szóló  1993.  évi  III.  törvény  26.  és  45.  §-aiban  kapott  felhatalmazás  alapján,  a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8a.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól
a következőket rendeli el:

1.     §      (1) Az Önkormányzat, a rendelkezésére álló keret mértékéig, térítésmentesen
szociális célú tüzelőanyag támogatást biztosít azon szociálisan rászoruló személynek, aki a
jelen Rendelet hatályba lépése idején Felsődobsza község közigazgatási területén bejelentett
lakóhellyel rendelkezik, életvitelszerűen igazolt lakcímén él, és megfelel az e Rendeletben
meghatározott egyéb feltételeknek.

(2) A tüzelőanyag támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható
meg,  függetlenül  a  lakásban  élő  személyek  és  a  háztartások  számától.  Amennyiben  egy
ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

2.     §      (1) Térítésmentesen szociális célú tüzelőanyag támogatásra jogosult az alábbi
feltételek egyidejű fennállása estén az a kérelmező, aki:

a)  a  szociális  célú tüzelőanyag igénylésére vonatkozó kérelmét  az e  Rendeletben
meghatározottak  szerint  határidőben  benyújtja  Felsődobsza  Község
Önkormányzatának Képviselő-testületéhez,

b) akinek a háztartásában együtt élő személyek egy főre jutó jövedelme nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át, egyszemélyes
háztartás (egyedül élő) esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
450 %-át, és

c) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.
                (2) A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni azt a személyt, aki a

szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény szerint:
                               a) aktív korúak ellátására
                               b) időskorúak ellátására
                               c) lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásra jogosult.
                               d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi

XXXI.
                               törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket

nevel.
                               e) a 75. életévét betöltött nyugdíjasokat

                 (3)  Szociális célú tüzelőanyag támogatás rendkívüli élethelyzetére tekintettel
              méltányosságból is  megállapítható.

(4)  A  szociális  célú  tűzifa  igénylésére  irányuló  kérelmeket  az  e  Rendelet  1.  számú
mellékletében meghatározottak szerint  az erre a  célra rendszeresített  formanyomtatványon
kell benyújtani.

(5)  A  kérelmek  benyújtási  határideje:  2017.  november  hó  24.  napja.  A  határidő
elmulasztása jogvesztő.

(6)  A  kérelmek  formanyomtatványa  átvehető  az  Abaújszántói  Közös  Önkormányzati
Hivatal Felsődobszai Kirendeltségén (3847 Felsődobsza, Kossuth utca 6.), és azokat kitöltve
ugyanoda kell visszajuttatni.

(7)  Nem  igényelhető  a  támogatás  az  üresen  álló,  nem  lakott  ingatlanra,  amelyben
életvitelszerűen senki sem él.

(8) A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során
környezettanulmány végezhető.
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(9) Az a személy, aki a támogatásra való jogosultság érdekében valótlan adatokat ad meg,
két évre kizárásra kerül a szociális tüzelőanyag juttatásból.

(10) Az egy személynek, vagy családnak adható tüzelőanyag mennyisége maximum 1 m3

lehet.

3. §      (1) Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogosultságról határozattal dönt.

(2)    A tüzelőanyag átvételét a jogosult aláírásával igazolja.

4. §      (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)  Felsődobsza  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  a  szociális  célú  tűzifa
juttatásáról szóló 11/2016.(XI.15.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

                Luterán András                         Dr. Lerch Ernő Ottó jegyző távollétében és megbízásából:
                polgármester   

                                                                                                    dr. Szunyogh Szabolcs
                                                                                                       kirendeltség-vezető   

Csatolmányok

Megnevezés méret

1. sz. melléklet 32 KB
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Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017.(XII.12.) önkormányzati rendelete
a településképi bejelentési eljárásról és a településképi kötelezésről

Felsődobsza  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Településfejlesztési  koncepcióról,  az
integrált  településfejlesztési  stratégiáról  és  a  településrendezési  eszközökről,  az  egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 26/B. § (1a)
bekezdésében kapott felhatalmazások alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,
valamint a  Magyarország helyi  önkormányzatairól  szóló 2011.  évi  CLXXXIX. törvény 13. §  (1)
bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §

A rendelet célja a település építészeti, városképi, illetve természeti értékeinek védelme és igényes
alakítása  érdekében  az  építésügyi  hatósági  engedélyhez  nem  kötött  reklámok,  reklámhordozók,
cégérek  elhelyezésével  kapcsolatban  -  a  helyi  adottságok  figyelembe  vételével  -  a  településképi
illeszkedéssel  és  a  településfejlesztési  célokkal  összefüggő  követelmények  kiegyensúlyozott
érvényesítése, összességében az épített környezet, a településkép esztétikus kialakítása.

2. §

1. A rendeletet hatálya Felsődobsza Község közigazgatási területére terjed ki.
2. E rendeletet a településképi bejelentési eljárásra és az azzal összefüggő településképi kötelezésre

kell alkalmazni.
3. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 08.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) vonatkozó előírásait az e
rendeletben foglalt kiegészítésekkel együtt kell alkalmazni.

1. Értelmező rendelkezések

3. §

1. A rendelet alkalmazásában a településképi szempontból jelentős reklám berendezés elhelyezések:

a.             reklámtábla,
b.             óriásreklám-, illetve hordozó-berendezése,
c.             reklámtábla, hirdetőtábla,
d.             reklámcélú építési védőháló, molinó,
e. cégér,
f.             hirdetőoszlop,
g. citylight berendezés,
h. reklámkorlát.

II. FEJEZET

A TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI ELJÁRÁS

MHK Jogszab�ly szolg�ltat�s http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh4eg9ed4dr5eo6dt7ee8em5c...

1 / 4 2021. 03. 08. 12:52



2. A településképi bejelentési eljárás alkalmazási köre

4. §

Településképi  bejelentési  eljárást  kell  lefolytatni  az  építésügyi  és  építésfelügyeleti  hatósági
eljárásokról  és  ellenőrzésekről,  valamint  az  építésügyi  hatósági  szolgáltatásról  szóló  312/2012.
(XI.08.)  Kormányrendeletben  meghatározott  építési  engedély  nélkül  végezhetőaz  reklámok,
reklámhordozók elhelyezésével kapcsolatban.

3. A településképi bejelentési eljárás lefolytatása

5. §

1. A településképi bejelentési eljárás az építtető, illetve az építési tevékenységgel érintett telek,
építmény, építményrész tulajdonosa (a továbbiakban együtt: kérelmező) kérelmére indul.

2. A kérelmet Felsődobsza Község Polgármesteréhez a 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 26/B.§ (2)
és (3) bekezdésekben meghatározott tartalommal, a 4.§ szerinti építési tevékenység megkezdése
előtt 15 nappal kell benyújtani, az e rendelet 1.mellékletét képező kérelem benyújtásával.

3. A Polgármester a településképi bejelentési eljárást a Korm. rendeletben meghatározottak szerint
folytatja le.

4. A Polgármester településképi bejelentési eljárásban hozott döntését és a döntés ellenőrzését -
amennyiben a településen önkormányzati főépítész van alkalmazásában -  az önkormányzati
főépítész készíti elő.

5. A Polgármester településképi bejelentési eljárásban hozott döntése ellen Felsődobsza Község
Önkormányzatának Képviselő-testületénél lehet fellebbezéssel élni.

4. A településképi bejelentés elbírásának szempontjai

6. §

1. A kérelemnek és mellékleteinek meg kell felelniük a Korm. rendeletben meghatározott tartalmi és
formai követelményeknek.

2. A bejelentési eljárás során vizsgálni kell, hogy a reklám elhelyezési tevékenység megfelel-e a helyi
jellegnek, összhangban van-e az épített és természeti örökséggel, vagy figyelembe veszi-e az
átalakuló épített környezetet a reklám-, illetve reklámhordozók, cégérek kialakításával és
elhelyezésével kapcsolatos szabályoknak és követelményeknek való megfelelésben.

III. FEJEZET

A TELEPÜLÉSKÉPI KÖTELEZÉSI ELJÁRÁS

5. A településképi kötelezési eljárás alkalmazási köre és a településképi kötelezettségek

7. §

1. A Polgármester településképi kötelezési eljárást folytat le:

a. a településképi bejelentési eljárás során meghozott döntésben foglaltak megszegése,
b. a településképi bejelentési döntést megelőzően megkezdett, a településképi bejelentési eljárás

hatálya alá tartozó építési tevékenység,
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c. a településképi bejelentés elmulasztása

esetén.

2. A településképi kötelezettség körébe tartozik:

a. a településképet rontó reklámok, reklámberendezések, cégérek megszüntetése, átalakítás vagy
elbontás elrendelése.

6. A településképi kötelezési eljárás lefolytatása

8. §

1. A településképi kötelezési eljárás hivatalból indul vagy kérelemre  indulhat, az önkormányzati
főépítész – amennyiben önkormányzati főépítész nincs alkalmazásban a polgármester -
kezdeményezésre.

2. A Polgármester a településképi kötelezési eljárást a közigazgatási hatósági eljárásról és
szolgáltatásról szóló törvény szabályai által meghatározottak szerint folytatja le.

3. A Polgármester településképi kötelezési határozati javaslatát az önkormányzati főépítész –
amennyiben önkormányzati főépítész nincs alkalmazásban a polgármester - készíti elő.

4. A településképi kötelezésről a polgármester önkormányzati hatósági döntést hoz településrendezési
kötelezettségről szóló határozat formájában.

7. A településképi kötelezettség megszegése és végrehajtása esetén alkalmazható bírság esetkörei és
mértéke

9. §

1. A településképi kötelezettségek megszegése, illetve a településképi kötelezettség teljesítésének
elmaradása esetén a kötelezett 1.000 000 forintig terjedő bírsággal sújtható, a bírság többször
kiszabható.

2. A bírságot a Polgármester jogosult kiszabni.
3. A bírság az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 42. § (3) értelmében adók módjára

behajtható.

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10. §

1. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
2. Jelen rendelet előírásait a kihirdetését követő naptól  indult eljárásokban kell alkalmazni.

            Luterán András                       Dr. Lerch Ernő Ottó jegyző távollétében és megbízásából:
            polgármester  
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                                                                                                    dr. Szunyogh Szabolcs
                                                                                                       kirendeltség-vezető 

Csatolmányok

Megnevezés méret

településképi bejelentési kérelem 30 KB
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Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017.(XII.12.) önkormányzati rendelete
a reklámelhelyezésekről

Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi
LXXIV. törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény  6/A§  (1)  bekezdés  aa)  alpontjában  és  a  (2)  bekezdés  b)  pontjában  meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja

1. §

A  rendelet  célja  azoknak  a  helyi  szabályoknak  a  megállapítása,  amelyek  —  településképi,
közlekedésbiztonsági  szempontok,  valamint  a  reklámtevékenységgel  kapcsolatos  követelmények
figyelembevételével  —  meghatározzák  a  településen  a  reklámok,   reklámhordozók,  cégérek
kialakítását, elhelyezését.

2. A rendelet hatálya

2. §

1. A rendelet hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiség nélküli
gazdasági társaságokra, akik/amelyek Felsődobsza község közigazgatási területén reklámot,
reklámhordozót és cégért kívánnak elhelyezni, illetve helyeztek el.

3. Reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének általános szabályai

3. §

1. A rendelet hatálya alá tartozó területen reklámok, reklámhordozók és cégérek csak a jelen
rendeletben előírt célra és módon, településképi bejelentési eljárás lefolytatását követően helyezhető
el, a 104/2017.(IV.28.) Korm.rendelet 1. és 2. mellékletei által meghatározott területfelhasználású
területen és módon.

4. Reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésére vonatkozó előírások

4. §
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1. A település területén az épületek tetőzetén reklámhordozók, fényreklámok nem helyezhetők el.
2. Új épület létesítésénél, meglévő épületek átalakításánál vagy homlokzatának felújításakor a

közterülettől látható felületen reklámot, reklámhordozót, cégért úgy lehet elhelyezni, hogy az épület
architektúráját ne változtassa meg.

3. Reklámcélú építmény, reklámhordozó, reklámnak minősülő falfestés, felirat, plakát helyi egyedi
védelem alatt álló épületen, illetve az előtte lévő közterületen nem helyezhető el.

4. A0-ás (841x1189 mm), illetve ezt meghaladó ívméretű óriásplakát, illetve reklámhordozó a
település közigazgatási területén nem helyezhető el.

5. Épülethomlokzaton reklám, reklámhordozó felület, gépjárműforgalmat nem zavaró elhelyezéssel és
mérettel helyezhető el.

6. Reklámcélú védőháló, illetve ponyva – az építés, felújítás ideje alatt, de legfeljebb            6 hónapos
időtartamra - épületállványon elhelyezhető, amennyiben azt más jogszabály nem tiltja. A felületen
továbbá az építkezésre vonatkozó tájékoztatás, épületterv, látványterv tüntethető fel.

7. Építési reklámháló kihelyezése az építési tevékenység időtartamára településképi bejelentési eljárás
lefolytatását követően lehetséges.

8. Az elhasználódott, felújítandó, aktualitását vesztett egyéb reklámhordozót, cégért a tulajdonosnak
30 napon belül el kell távolítania. Felújítást követően új településképi bejelentési eljárás szerint
helyezhető el.

5. Reklámok, reklámhordozók és cégérek színére, méretére, anyagára vonatkozó településképi
követelmények

5. §

1. Az épületeken elhelyezhető reklámhordozó szerkezeteinek, felülete rikító színű, káprázást okozó,
illetve fényvisszaverő kialakítású nem lehet, az összképben zavaró hatás nem engedhető meg.

1. Fényreklám kialakítására vonatkozó előírások:

a. a reklámok csak alacsony fényintenzitásúak lehetnek,
b. nem alakítható ki villogó effektussal, illetve
c. a lakások rendeltetésszerű használatát nem zavarhatja.
d. Üzlethelyiségenként legfeljebb egy db álló A1-es méretű kétoldalas vagy fordított „V” alakú mobil

reklámtábla helyezhető el a közterületen, mely az üzlet kirakatától maximum 1,5 méterre állhat, a
gyalogosforgalmat nem akadályozó módon.

e. Belterületen 1,0 m2-es nagyságot meghaladó reklám, reklámhordozó szerkezet nem helyezhető el,
és nem engedélyezhető 1 m2 felületet meghaladó reklámjellegű homlokzatfestés sem.

6. Reklám- és reklámberendezések közterületen történő elhelyezése

6. §

A reklámhordozó közterületen történő elhelyezése esetén a Felsődobsza Község Önkormányzata
Képviselő-testületének  a  közterület  használat  szabályairól  és  díjáról  szóló  15/2015.(XI.25)
önkormányzati rendeletében foglaltakat is megfelelően alkalmazni kell.

MHK Jogszab�ly szolg�ltat�s http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh3eg6ed5dr4eo5dt6ee9em6c...

2 / 3 2021. 03. 08. 12:52



II. Záró rendelkezések

7. §

Ez a  rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

            Luterán András           Dr. Lerch Ernő Ottó jegyző távollétében és megbízásából:
            polgármester 

                                                                                                    dr. Szunyogh Szabolcs
                                                                                                       kirendeltség-vezető  
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Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017.(XII.12.) önkormányzati rendelete
Felsődobsza Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014. (XI. 26.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Felsődobsza Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  Magyarország alaptörvényének 32.  cikk
(1)  bekezdés  a)  és  d)  pontja,  valamint  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi
CLXXXIX. tv.  53.  §  bekezdésében,  a  nemzetiségek  jogairól  szóló  2011.  évi  CLXXIX.  10.§ (6)
bekezdésében, kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1.§

Felsődobsza Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014. (XI.26.)
önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletének helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép.

2. §

Ez  a  rendelet  kihirdetése  napját  követő  napon  lép  hatályba,  és  hatálybalépésével  egyidejűleg
hatályát  veszti Felsődobsza Község Önkormányzatának a Szervezeti  és Működési  Szabályzatának
módosításáról szóló 8/2016. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete.

            Luterán András            Dr. Lerch Ernő Ottó jegyző távollétében és megbízásából:
            polgármester   

                                                                                                    dr. Szunyogh Szabolcs
                                                                                                       kirendeltség-vezető  

Csatolmányok

Megnevezés méret

1.sz. melléklet 28.5 KB
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Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelete
az Abaújszántói Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről

Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX. törvény a 234.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§  E  rendelet  hatálya  az  Abaújszántói  Közös  Önkormányzati  Hivatalban  foglalkoztatott

köztisztviselőkre terjed ki.
2.§ A Képviselő-testület a középfokú iskolai végzettségű közszolgálati tisztviselőknek 2018. évre

egységesen illetménykiegészítést állapít meg. Az illetménykiegészítés mértéke az alapilletmény 20
%-a.
3.§ (1)Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba és 2018. december 31-én hatályát veszti.

Dr. Lerch Ernő  Ottó                                                                                   Luterán András
  jegyző                                                                                                   polgármester
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Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelete
a köztisztviselői illetményalap megállapításáról

Felsődobsza  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Magyarország  2018.  évi  központi
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:

1.§  E  rendelet  hatálya  az  Abaújszántói  Közös  Önkormányzati  Hivatalban  foglalkoztatott
köztisztviselőkre terjed ki.

2.§  A  képviselő-testület  az  Abaújszántói  Közös  Önkormányzati  Hivatalnál  foglalkoztatott
köztisztviselők  illetményalapját-  a  közszolgálati  tisztviselőkről  szóló  törvényben  foglaltaktól
eltérően- 50.500,- forintban állapítja meg.

3.§  E rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Lerch Ernő Ottó                                                                                     Luterán András
     jegyző                                                                                                polgármester
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Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2017.(XII.29.) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 13/2016. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény 88.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva,  a  környezet  védelmének  általános  szabályairól  szóló  1995.  évi  LIII.  törvény  48.§  (3)
bekezdésében  biztosított  jogkörében  eljáró  Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei  Kormányhivatal
Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi  Főosztálya  véleményének  a  kikérésével  a
hulladékgazdálkodási  közszolgáltatásról  szóló  13/2016.  (XII.29.)  önkormányzati  rendelet
módosításáról a következőket rendeli el:

1.§
A  Hulladékgazdálkodási  közszolgáltatásról  szóló  13/2016.  (XII.29.)  önkormányzati  rendelet

(továbbiakban: Ör.) 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
3.§ (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a közszolgáltatási szerződés hatályosulását követő

naptól,  de  legkorábban  2018.  január  01.  napjától  a  BMH  Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei
Hulladékgazdálkodási  Közszolgáltató  Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  (Székhelye:  3527
Miskolc, Besenyői út 26.) (a továbbiakban: közszolgáltató) végzi.

(2) A közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenysége a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással
érintett  létesítmények,  eszközök  és  berendezések  üzemeltetésére,  továbbá  –  a  (3)  bekezdésben
foglaltak kivételével - a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó valamennyi hulladékra
kiterjed, különösen:

a) a települési hulladék közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített hulladékgyűjtő edényben,
vagy hulladékgyűjtő zsákban állandó járat szerinti gyűjtésére;

b) az elkülönítetten gyűjtött hulladék erre a célra szolgáló gyűjtőedényben, vagy gyűjtőzsákban
állandó járat szerinti, és hulladékgyűjtő szigetről történő gyűjtésére;

c) a zöldhulladék erre a célra szolgáló gyűjtőedényben, vagy gyűjtőzsákban történő gyűjtése
d)  a  háztartási  üveghulladék az erre  a  célra rendszeresített  gyűjtőzsákban történő házhoz menő

rendszerű gyűjtésére
e) a lomhulladék évente két alkalommal, egyedi házhoz menő - lakossági fogyasztó által történő

megrendelés alapján - rendszerben történő gyűjtésére;
f)  a  veszélyes  és  nem  veszélyes,  települési  hulladék,  zöldhulladék  és  elkülönítetten  gyűjtött

hulladéktól eltérő hulladék hulladékgyűjtő udvarban történő átvételére;
g) átrakóállomás és hulladékgyűjtő udvar üzemeltetésére;
h)  települési  hulladék,  elkülönítetten gyűjtött  hulladék,  zöldhulladék, lomhulladék,  veszélyes  és

nem  veszélyes,  kommunális  és  elkülönítetten  gyűjtött  hulladéktól  eltérő  hulladék
hulladékgazdálkodási létesítménybe történő szállítására;

i)  települési  hulladék,  elkülönítetten  gyűjtött  hulladék,  zöldhulladék,  lomhulladék  kezelésére,
előkezelésére, ártalmatlanítás céljára történő átadására

terjed ki.
(3)  Az  elhagyott,  illetve  ellenőrizetlen  körülmények  között  elhelyezett  hulladék  összegyűjtése,

elszállítása és kezelése nem minősül a közszolgáltatás körében ellátandó feladatnak.
(4) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységét
- a MIREHUKÖZ Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt

Felelősségű Társaság (székhelye: 3518 Miskolc, Erenyő u.1. KÜJ: 103165710);
- a Zempléni Z.H.K.  Hulladékkezelési  Közszolgáltató Nonprofit  Korlátolt Felelősségű Társaság

(székhelye: 3916 Bodrogkeresztúr 0172/38 hrsz, KÜJ: 103214177),
-  ZV  Zöld  Völgy  Közszolgáltató  Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  (székhelye:  3700

Kazincbarcika, Munkácsy tér 1. KÜJ: 103212667)
mint alvállalkozók bevonásával végzi.
(5)  Az  alvállalkozók  hulladékgazdálkodási  tevékenysége,  nem  veszélyes  települési  illetve

elkülönítetten gyűjtött hulladékok szállítására és gyűjtésére kezelésére és ártalmatlanítására terjed ki.
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(6) Az alvállalkozók által végzett tevékenységek, a közszolgáltatás egészéhez viszonyított aránya:
min.60 %.

2.§
Az Ör. 4.§ (2) –(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
4.§ (2) Amennyiben a hulladékszállítás napja munkaszüneti nap, akkor a hulladékszállítás napjának

változásáról a változást megelőzően 8 nappal a közszolgáltató saját honlapján tesz közzé felhívást,
illetve megfelelő módon értesíti az ingatlanhasználókat.

(3) Amennyiben a járattervben változás történik, úgy a közszolgáltató köteles az önkormányzatot
legalább 8 nappal  az első módosult  szállítási  napot  megelőzően tájékoztatni,  az önkormányzattal
egyeztetni, majd a szolgáltatást igénybe vevőket értesíteni.

3.§
Az Ör. 6.§ (2) bekezdése az alábbi mondattal egészül ki.
6.§ (2)… Köteles továbbá az így okozott esetleges kárt megtéríteni.

4.§
Az Ör. 7.§ (1) helyébe a következő rendelkezés lép:
7.§ (1) A települési hulladék átadása az ingatlanhasználó saját tulajdonában lévő, a közszolgáltató

által üzemeltetett speciális hulladékszállító járműhöz alkalmazható szabványos, megfelelő minőségű

a. 60 literes MSZ EN 840
b. 80 literes MSZ EN 840
c. 120 literes MSZ EN 840-1
d. 240 literes MSZ EN 840-1
e. 770 literes MSZ EN 840-2, 840-3
f. 1100 literes MSZ EN 840-2

a közszolgáltató  egyedi  jelölésével  ellátott  hulladékgyűjtő edényzet  igénybevételével,  továbbá a
közszolgáltató  egyedi  jelölésével  ellátott  és  a  közszolgáltató  vagy  megbízottja  által  értékesített
gyűjtőzsák igénybevételével történik. Utóbbi esetében az ingatlanhasználó köteles gondoskodni arról,
hogy megakadályozza a szóródást, a rovarok és rágcsálók elszaporodását, valamint, hogy illetéktelen
személyek vagy állatok hozzáférését.

5.§
Az Ör. 7.§ az alábbi (1a) bekezdéssel egészül ki:

7.§ (1a) A rendszeresített edényzetben elhelyezhető települési hulladék súlya:
            - 60 l-es esetében legfeljebb 15 kg
            - 80 literes esetében legfeljebb 17 kg
            - 120 l-es esetében legfeljebb 27 kg
            - 240 l-es esetében legfeljebb 50 kg
            - 770 l-es esetében legfeljebb 175 kg
            - 1100 l-es esetében legfeljebb 250 kg
lehet.

6.§
Az Ör. 7.§ az alábbi (2a) bekezdéssel egészül ki:

7.§ (2a) Amennyiben az ingatlanhasználó a saját maga vásárolt, a szerződésében rögzítettől eltérő
méretű,  formájú  hulladékgyűjtő  edényzetet  alkalmaz,  de  az  edényzet  gépi  ürítésre  alkalmas,  a
közszolgáltató  a  szolgáltatást  elvégzi  és  a  közszolgáltatási  díjszámlázásra  az  alkalmazott
hulladékgyűjtő edényzethez legközelebb álló - ha két edénymérethez is mérhető, akkor a nagyobb
űrméretű -, jelen rendeletben nevesített, rendszeresített edényméret alapján történik.
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7.§
Az Ör. 7.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(4)  Az  elkülönítetten  gyűjtött  (szelektív)  települési  hulladék  átadása  a  közszolgáltató  által
rendszeresített  120  literes  hulladékgyűjtő  zsák,  illetve  szelektív  gyűjtőedényzet  igénybevételével
történik.

8.§
Az Ör. 7.§ (6) bekezdés „hulladékgyűjtő zsák” szövegrésze helyébe „többlethulladék gyűjtő zsák”

szöveg lép.
9.§
Az Ör. 8.§ (1) bekezdés az alábbi mondattal egészül ki:

8.§  (1)  …  Az  ürítést  követően  az  edényzetnek  a  közterületről  történő  eltávolítása  az
ingatlanhasználó kötelezettsége.

10.§
Az Ör. 9.§ (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

9.§  (1)  A  lomhulladék  gyűjtéséről,  elszállításáról,  hasznosításáról  és  ártalmatlanításáról  a
közszolgáltató évente két alkalommal a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében – külön díj
felszámítása nélkül, az ingatlanhasználóval egyeztetetten házhoz menő rendszerben– gondoskodik.

(2) A lomtalanítás az ingatlanhasználók – társasházak és lakásszövetkezetek esetében a törvényes
képviseletre jogosult – személyesen az ügyfélszolgálaton, vagy elektronikus levélben az erre a célra
rendszeresített és aláírt bejelentő lap útján történő - igénybejelentése alapján történik.

11.§
Az Ör.  9.§ (4) bekezdése „ közterületre nem helyezhető ki” szövegrésze helyébe a „nem kerül

elszállításra”szöveg lép:

12.§
Az Ör. 9.§ (5)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

9.§ (5) A szolgáltatásra csak az az ingatlanhasználó tarthat igényt, aki az esedékes közszolgáltatási
díjfizetési kötelezettségének igazolható módon eleget tett.

(6)  A  szabályszerű  igénylést  követően  a  közszolgáltató  30  munkanapon  belül,  az  általa
meghatározott  napon  gyűjti  be  és  szállítja  el  a  lomhulladékot,  melynek  időpontját  legkésőbb  a
szállítást megelőző munkanapon köteles az igénybejelentővel - a megadott elérhetőségei bármelyikén
- közölni.

13.§
Az Ör. 9.§ az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki:

9.§ (7) Igénybejelentő köteles a megjelölt szállítási időpontban, illetve időtartamban a lomhulladék
átadására készen állni,  az átvétel  lehetőségét  a közszolgáltatónak biztosítani  azzal  a megkötéssel,
hogy a lomhulladék a közterületen nem helyezhető el.

14.§
Az Ör. 11.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

11.§  (2)  A  közszolgáltató  jogosult  a  gyűjtőedényzet  kiürítését,  illetve  a   hulladék  elszállítását
megtagadni, ha:
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a) az ingatlanhasználó által kihelyezett edényzet nem felel meg az előírásoknak ( nem szabványos,
nem  rendszeresített,  azonosító  jellel  nem  ellátott),  vagy  olyan  mértékben  sérült,  törött,  hogy  a
gyűjtési technológia betartását nyilvánvalóan veszélyezteti

b) megállapítható, hogy a gyűjtőedényben kihelyezett hulladék az ürítés, vagy a szállítás során a
szállítást  végző személyek életében,  testi  épségében,  egészségében, továbbá a begyűjtő járműben
vagy  berendezésében  kárt  okozhat,  vagy  a  hasznosítás,  illetve  kezelés  során  veszélyeztetheti  a
környezetet,

c)  érzékszervi  észleléssel  megállapítható,  hogy  a  kihelyezett  gyűjtőedény  mérgező,  robbanó,
folyékony,  veszélyes,  vagy  olyan  anyagot  tartalmaz,  amely  a  települési  hulladékkal  együtt  nem
gyűjthető,  nem  szállítható,  nem  ártalmatlanítható,  vagy  nem  minősül  települési  hulladéknak
(különösen építési és bontási hulladék, állati tetem, elektromos, elektronikai és veszélyes hulladék),

d) a települési hulladékot nem a rendeletben megengedett módon helyezték el, illetve a gyűjtőedény
a közszolgáltató számára nem hozzáférhető,

e) a kihelyezett gyűjtőedényben található hulladék oly mértékben tömörített, hogy a közszolgáltató
által alkalmazott gépi ürítési módszerrel nem üríthető,

f) a kihelyezett gyűjtőedény túltöltött és a gyűjtőedény ürítése a környezet szennyezése, hulladék
szóródása nélkül nem lehetséges,

g)  a  gyűjtőedényzet  mellett  elhelyezett  bármilyen  többlethulladék  nem  a  közszolgáltató  által
rendszeresített,  általa vagy megbízottja által forgalmazott, egyedi jelöléssel ellátott,  rendszeresített
hulladékgyűjtő zsákban kerül kihelyezésre,

h) a hulladék a gyűjtőedénybe befagyott.

15.§
Az Ör. 13.§-a az alábbi (3)-(4) bekezdésekkel egészül ki:

13.§ (3) Az 5 évnél régebbi edényzetben bekövetkezett töréskárok esetén – ellenkező bizonyításig -
vélelmezni kell, hogy annak oka az ún. anyagfáradás.

(4) Az edényzetben bekövetkezett kárigény esemény esetén az ingatlanhasználó köteles igazolni a
használatba vonás időpontját az edényzet beszerzéséről vagy átvételéről szóló okirat bemutatásával.
Igazolás hiányában az edényzet 5 évet meghaladó használati időtartamát vélelmezni kell.

16.§
Az Ör. 16.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

16.§ (1) A közszolgáltató az ingatlanhasználó hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos
bejelentéseinek  intézése,  panaszainak  kivizsgálása,  orvoslása  és  a  közszolgáltatással  kapcsolatos
általános tájékoztatásnyújtás biztosítása érdekében ügyfélszolgálatot biztosít az alábbi módokon:

a) személyes ügyfélszolgálat az ügyfelek számára nyitva álló helyiségben a hét egy munkanapján 7
és 21 óra közötti, legalább 12 órás folyamatos nyitva tartással

b) telefonos ügyfélszolgálat a hét egy munkanapján 7 és 21 óra közötti, legalább 12 órás folyamatos
nyitva tartással

c) elektronikus ügyfélszolgálat (honlap, e-mail) folyamatos elérhetőséggel – üzemzavar esetén más
megfelelő elérhetőséget biztosítva.

(2) Személyes ügyfélszolgálatok:
a) Szerencs, Eperjes utca 7. cím alatt, heti 37 óra időtartamban
b) Sárospatak, Erdélyi J. u. 18. cím alatt, heti 16 óra időtartamban
c) Sátoraljaújhely, Kossuth tér 14. cím alatt, heti 32 óra időtartamban
d) Encs Ipartelep 543/12 hrsz, heti 40 óra időtartamban.

(3) Az ingatlanhasználónak lehetősége van a elektronikusan vagy telefonon keresztül a személyes
ügyintézés  időpontjának  előzetes  lefoglalására,  melyre  a  közszolgáltató  az  igénylés  időpontjától
számított 5 munkanapon belül köteles személyes ügyfélfogadási időpontot biztosítani.

(1c)  A  közszolgáltató  a  postai  küldeményben  érkező  ügyfél  megkereséseket  is  fogadja  és
feldolgozza.
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(4)  A  közszolgáltató  az  ügyfélszolgálaton  az  ingatlanhasználó  bejelentéseinek  intézését,
panaszainak  kivizsgálását,  orvoslását  és  a  közszolgáltatással  kapcsolatos  általános
tájékoztatásnyújtást  haladéktalanul,  amennyiben ez haladéktalanul nem lehetséges  15 napon belül
teljesíti.

(5) A telefonos ügyfélszolgálat esetében a közszolgáltató a beérkező hívások hangrögzítését csak
előzetes tájékoztató után alkalmazhatja, az adatkezelési szabályok szigorú betartása mellett.

(6)  Telefonos  ügyfélszolgálat,  illetve  a  személyes  ügyintézés  időpontjának  telefonos  igénylése
esetén  a  közszolgáltató  köteles  biztosítani  az  ésszerű  várakozási  időn  belüli  hívásfogadást  és
ügyintézést.

(7) A közszolgáltató a hozzá beérkezett panaszokat nyilvántartásba veszi, érdemben kivizsgálja és
álláspontját, intézkedéseit indokolással ellátva 15 napon belül megküldi az ingatlanhasználónak. A
válaszadási  határidő  szükség  esetén  egy  alkalommal  legfeljebb  15  nappal  meghosszabbítható  a
fogyasztó határidő letelte előtti írásbeli értesítése mellett.

(8) A közszolgáltató nem köteles kivizsgálni és megválaszolni azokat a beadványokat, panaszokat,
amelyeket a kezdeményező személyazonosításra alkalmatlan módon nyújtott be.

17.§
Az Ör. 23.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

23.§ (1) Legalább 1 hónap egybefüggő időtartamra szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele,
ha  kétségkívül  megállapítható,  hogy  az  ingatlanhasználónál  települési  hulladék  az  ingatlan
használatának megszűnése miatt nem keletkezik.

(2)  Nem  minősül  szünetelésnek,  de  hulladék  közszolgáltatási  díjfizetési  kötelezettség  sem
keletkezik  azon  ingatlanhoz  kapcsolódóan,  amelyben  természetes  személy  ingatlanhasználó
lakcímmel  nem  került  bejelentésre,  az  ingatlanban  senki  sem  tartózkodik,  illetve  gazdálkodó
szervezet székhellyel, telephellyel, fiókteleppel sem kerül(t) oda bejelentésre.

(3)  A szüneteltetést  az ingatlanhasználó a  szüneteltetést  megelőző 8 nappal  korábban köteles a
jegyzőnek  írásban  bejelenteni,  aki  az  ingatlan  használaton  kívüliségét  hatósági  bizonyítvány
kiállításával igazolja, és annak megküldésével közvetlenül tájékoztatja a Közszolgáltatót.

Amennyiben a hatósági bizonyítvány másként nem rendelkezik, úgy a közszolgáltató az ingatlan
használaton kívüliségét a hatósági bizonyítvány visszavonásáig vélelmezi.

(4) A szünetelés tényéről a közszolgáltató 8 napon belül értesíti a díj beszedésére jogosultat.
A díjfizetési kötelezettség szüneteltetésére, illetve a fizetendő díj arányosítására a közszolgáltató

felelőssége nem terjed ki.
(5)  Az  ingatlan  használatának  megszűnését,  a  hulladék  keletkezésének  a  hiányát  az  ingatlan

használója kétséget kizáró módon, hatósági nyilvántartás adataival, tartós gyógykezelésre vonatkozó
okirat csatolásával, illetve erre egyéb alkalmas módon köteles igazolni.

(6) Ha a szünetelés a (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó
a  változás  bekövetkezésétől  számított  8  napon  belül  köteles  azt  a  jegyző  részére  a  hatósági
bizonyítvány visszavonása céljából a változás időpontjának pontos megjelölésével jelezni.

18.§

Hatályát veszti az Ör. 5.§ (2) bekezdésében a „lom, hulladék” szövegrész.

19.§

Ez a rendelet 2018. január 01. napján lép hatályba.

Luterán András                                            Dr. Lerch Ernő Ottó
polgármester                                                        jegyző        

MHK Jogszab�ly szolg�ltat�s http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh5eg4ed1dr6eo3dt0ee5em4c...

5 / 6 2021. 03. 08. 12:55



MHK Jogszab�ly szolg�ltat�s http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh5eg4ed1dr6eo3dt0ee5em4c...

6 / 6 2021. 03. 08. 12:55


