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Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019.(I.23.) önkormányzati rendelete
a köztisztviselői illetményalap megállapításáról
Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2019. évi központi
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (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 2019. évre vonatkozóan 50.500 Forintban állapítja meg.
3.§ (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1.
napjától kell alkalmazni. A rendelet 2019. december 31. napján hatályát veszti.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Felsődobsza Község Önkormányzat
Képviselő-testületének a köztisztviselői illetményalap megállapításáról szóló 14/2017.(XII.15.)
önkormányzati rendelete.

Luterán András
polgármester

Dr. Lerch Ernő Ottó
jegyző
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Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019.(II.23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Felsődobsza Község 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, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és
az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. § A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:
175.209.735 Ft
Költségvetési bevétellel
175.209.735 Ft
Költségvetési kiadással
Költségvetési egyenleggel[1]
0 Ft
- ebből működési (hiány,többlet)
0 Ft
felhalmozási
0 Ft
(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 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 2019. évi költségvetését részletesen a következők szerint
állapítja meg:
(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet
részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti
részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7.
melléklet szerint részletezi.
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(6)
Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az
önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja
jóvá.
(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., 9.3 mellékletek szerint határozza meg.
(8) Az Önkormányzat a kiadások között 0 Ft általános, 0 Ft céltartalékot 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) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek
esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai
terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat
eredeti előirányzatának 10.%-áig, vállalható kötelezettség.[4]
(5)
Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv
állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a
munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a
feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai
szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag
abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a
szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul
eleget tett.[5]
(6) 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.[6].
(7) 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[7] az önkormányzat jegyzője részére
köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a
polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(9) 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 10.000.000 Ft összeghatárig - mely
esetenként a 2.000.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles
beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű
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előirányzat-módosítási jogkör 2019. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között
átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzatmódosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével negyedévenként[8] (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési
beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési
rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja,
azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület
elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel,
számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások
terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert
többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési
szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(9) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál (polgármesteri
hivatal, közös hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot
50.500 Ft-ban állapítja meg. [9]
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, egyéb
előirányzatokkal a ….. számú képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási
megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(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.
(2) A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések
(1) Ez a rendelet 2019. február 23-án lép hatályba.
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Luterán András
polgármester

[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] Ettől eltérő módon is vállalható kötelezettség, figyelemmel az Ávr. 51. § (1) bekezdésére.
[5] Ávr. 51. § (2) bekezdés
[6] Az önkormányzat rendeletében önkormányzati biztos kirendelését az e bekezdésben
meghatározottaknál kisebb mérték, illetve rövidebb időtartam vagy lejárat esetén is kötelezővé teheti.
[7] Az időpontok meghatározására a célszerűség figyelembe vételével került sor.
[8] A döntése szerinti időpontokban.
[9] Magyarország 2019. évi központi költségvetésről szóló 2018. évi L. tv. 50. § 6) bekezdése
alapján.

Csatolmányok
Megnevezés
Mellékletek

méret
1.07 MB
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Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019.(III.20.) önkormányzati rendelete
a településkép védelméről
Felsődobsza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016.
évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés 1. pontjában 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
43/A. § (6) bekezdés c) pontjában biztosított véleményezési jogkörében az állami főépítészi
hatáskörben eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, a Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság, a kulturális örökség védelméért felelős miniszter, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal örökségvédelmi hatáskörében eljáró Miskolci Járási Hivatala, az Aggteleki Nemzeti
Park Igazgatóság, a honvédelemért felelős miniszter, valamint Felsődobsza Község Önkormányzat
Képviselő-testületének a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes
településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 7/2017.
(VI.12.) önkormányzati rendeletében felsorolt partnerek véleményének kikérésével a következőket
rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya és alkalmazása
1. § E rendelet területi hatálya Felsődobsza Község közigazgatási területére terjed ki.
2. § E rendelet előírásait Felsődobsza Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)
Képviselő-testülete által elfogadott településrendezési eszközökkel együtt kell alkalmazni.
2. Értelmező rendelkezések
3. § E rendelet alkalmazásában:
1. Áttört kerítés: olyan kerítés, amelynek a kerítés síkjára merőleges átláthatósága 50%-nál nagyobb
mértékben nem korlátozott.
2. Cégtábla: a cég nevét és székhelyét feltüntető tábla.
3. Címtábla: az intézmény, vállalkozás nevét, vagy egyéb adatait feltüntető tábla.
4. Fényreklám: tartószerkezeten elhelyezett, reklám megjelenítésére alkalmas led panel, videófal,
monitor.
5. Földszínek: tört, meleg színek, melyek a barna-vörös-narancs-sárga-zöldessárga színtartomány
közepesen telített árnyalatai.
6. Hirdető-berendezés: hirdetések, reklámok elhelyezésére szolgáló, fixen rögzített vagy mozgó,
közterületről érzékelhető szerkezet, mely képi, illetve hang effektusok megjelenítésére, valamint
információk tárolására is alkalmas.
7. Hirdetővitrin: közösségi célú hirdetések elhelyezésére szolgáló, közterületről látható, átlátszó
burkolattal ellátott berendezés.
8. Pasztellszín: a színek világos, kis telítettségű árnyalatai, melyek között előnyben kell részesíteni a
meleg árnyalatokat, mint a bézs, narancs, sárga, barna, vörös árnyalatai.
9. Rikító szín: nagy telítettségű, élénk, erőteljes, figyelemfelkeltő színek.
10. Védett érték: helyi egyedi védelem alatt álló épület, építmény, építményrész, egyéb elem.
II. Fejezet
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A helyi védelem
3. A helyi védelem célja
4. § (1) A helyi védelem célja Felsődobsza Község településképe és történelme szempontjából
meghatározó, hagyományt őrző építészeti örökségeinek védelme, a jövő nemzedékek számára
történő megóvása.
2. A helyi értékvédelem feladata a különleges oltalmat igénylő értékek számbavétele, meghatározása,
nyilvántartása, dokumentálása, valamint a nyilvánossággal történő megismertetése.
3. A helyi védelem alatt álló értékeket e rendelet 1. melléklete tünteti fel.
4. A helyi védelem alá helyezés, valamint megszüntetés szabályai
5. § (1) A helyi építészeti örökség értékeinek feltárása, számbavétele, védetté nyilvánítása,
fenntartása, fejlesztése, őrzése, védelmének biztosítása a települési önkormányzat feladata.
2. A helyi védelem alá helyezést vagy annak megszüntetését bármely természetes személy, jogi
személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet - írásban - a polgármesternél
kezdeményezheti.
3. A helyi védelem alá helyezésre vonatkozó kezdeményezésnek tartalmaznia kell:
a. a védelemre javasolt érték megnevezését,
a. egyedi védelem esetén címét, helyrajzi számát,
b. területi védelem esetén a terület lehatárolását a helyrajzi számok megjelölésével,
b. a védelem jellegével kapcsolatos javaslatot,
c. a kezdeményezés rövid indokolását,
d. a védendő érték fotódokumentációját, helyszínrajzát,
e. a kezdeményező nevét, megnevezését, lakcímét, székhelyét
4. A helyi védelem megszüntetésre vonatkozó kezdeményezésnek tartalmaznia kell:
a. a védelem alatt álló érték megnevezését,
a. egyedi védelem esetén címét, helyrajzi számát,
b. területi védelem esetén a terület lehatárolását a helyrajzi számok megjelölésével,
b. a védelem törlésével kapcsolatos javaslat rövid indokolását,
c. a védett érték felmérési és fotódokumentációját,
d. a kezdeményező nevét, megnevezését, lakcímét, székhelyét.
5. A védelem megszűnik, ha
a. a védett érték helyrehozhatatlanul megsemmisül;
b. a védett érték magasabb jogszabályi védettséget kap;
c. a Képviselő-testület a helyi védelmet megszünteti.
6. A helyi védelem alá helyezésről, annak módosításáról, vagy megszüntetéséről értesíteni kell:
a. az érintett ingatlan tulajdonosát (tulajdonosait) postai úton,
b. műalkotás esetén az élő alkotót, vagy a szerzői jog jogosultját,
c. az illetékes építésügyi hatóságot,
d. a kezdeményezőket.
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7. Helyi védelem alá helyezésről, vagy megszüntetéséről kizárólag a Képviselő-testület hozhat – e
rendelet módosítása, vagy felülvizsgálata keretében – döntést.
6. § A helyi védelem alá helyezést elrendelő, vagy azt megszüntető önkormányzati rendelet
hatályba lépésétől számított 15 napon belül a jegyző kezdeményezi az ingatlanügyi hatóságnál a
védelem jogi jellegként való feljegyzését.
7. § (1) A helyi egyedi védelem alá helyezett építmény, közterülettel határos építményrészlet,
alkotás, utcabútor csak egységes megjelenésű táblával jelölhető meg, amelynek a védelem
tárgyának megnevezése mellett a következő szöveget kell tartalmaznia: „Felsődobsza Község
Önkormányzata által védetté nyilvánított helyi érték - évszám”. A tábla anyaga kő, fa, vagy fém.
2. A tábla elkészíttetéséről, elhelyezéséről a polgármester gondoskodik. A tábla elhelyezését az
érintett ingatlan tulajdonosa tűrni köteles. A tábla elhelyezése, fenntartása és pótlása az
önkormányzat feladata.
5. A helyi védelem alatt álló értékek nyilvántartása
8. § (1) A helyi védelem alá helyezett értékekről az önkormányzat nyilvántartást vezet,
amelybe bárki betekinthet.
2. A nyilvántartás tartalmazza:
a. a védett érték megnevezését, pontos helyét (helység, utca, helyrajzi szám) és tulajdonosát,
b. a védelem fajtáját, a védetté nyilvánítás vagy a megszüntetés indokoltságát,
c. az értékeket bemutató térképet, terv és fotóanyagot,
d. a védetté nyilvánítást vagy megszüntetést elrendelő önkormányzati rendelet számát,
e. a helyi értékek védelmére adott önkormányzati támogatás biztosításának időpontját, értékét és
rendeltetését.
3. A nyilvántartás naprakész vezetéséről a jegyző gondoskodik.
6. A védettséghez kapcsolódó tulajdonosi kötelezettségek
9. § (1) A védett érték karbantartása, állapotának megóvása a tulajdonos kötelezettsége.
2. A védett érték megfelelő fenntartását és megőrzését elsősorban a rendeltetésnek megfelelő
használattal kell biztosítani.
7. A településképi önkormányzati támogatás és ösztönző rendszer
10. § (1) A védett érték tulajdonosának kérésére a szokásos jó karban tartási feladatokon
túlmenő, a védettséggel összefüggésben szükségessé váló, a tulajdonost terhelő munkálatok
finanszírozásához az önkormányzat támogatást adhat.
2. A támogatás mértékét az önkormányzat Képviselő-testülete évente a költségvetésben határozza
meg.
3. Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati támogatás csak az esetben nyújtható, ha:
a. a védett értéket a tulajdonos megfelelő módon fenntartja (karbantartja), azt neki felróható módon
nem károsítja,
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b. a karbantartással és az építéssel összefüggő előírásokat és szabályokat maradéktalanul betartja,
c. a tényleges munka szabályszerűen kerül elvégzésre.
III. Fejezet
Településképi szempontból meghatározó területek
8. Felsődobsza Község településkép szempontjából meghatározó területei
11. § (1) Az önkormányzat a településkép szempontjából meghatározó területekként jelöli ki
Felsődobsza Község teljes közigazgatási területét az alábbiak szerint:
a. Falusias terület,
b. Külterület.
2. A településképi szempontból meghatározó területek lehatárolását a 2. melléklet tartalmazza.
3. Településképi szempontból kiemelt területek:
a. Táj- és természetvédelem alatt álló területek: ex lege védett területek (földvár, kunhalom), natura
2000 területek (különleges madárvédelmi és kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek),
országos ökológiai hálózat övezetei (magterület, ökológiai folyosó, pufferterület), nagyvízi meder,
tervezett természeti területek, tájképvédelmi övezet, egyedi tájértékek;
b. Örökségvédelemmel értintett területek: műemlékek és műemléki környezet, valamint régészeti
lelőhelyek és régészeti érdekű területek.
IV. Fejezet
Településképi követelmények
9. Településképi szempontból meghatározó területeken
anyaghasználatára vonatkozó építészeti követelmények

az

építmények

12. § (1) A község közigazgatási területén épületek homlokzatainak, nyílászáróinak,
kerítéseinek színezésére rikító színek használata településkép-védelmi szempontból nem
megengedett.
2. A homlokzatok burkoló anyaga – a gazdasági területek kivételével – nagyelemes fém és műanyag
hullám- illetve trapézlemez burkolat nem lehet.
3. A harsány színű, faluképbe nem illő tetőfedő anyag alkalmazása nem engedhető meg.
10. Településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó területi
építészeti követelmények
13. § (1) A településkép védelme érdekében a beépítés telepítési módja tekintetében illeszkedni
kell a környező és jellemzően oldalhatáron álló beépítési módon belüli telepítési módokhoz.
2. A területen földszint vagy földszint + tetőtér beépítésű épület helyezhető el. Tetőtér csak
egyszintesen építhető be.
3. A melléképület gerincmagassága a főépületét nem haladhatja meg.
11. Településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó egyedi
építészeti követelmények
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14. § (1) A 11. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott területen, kialakult beépítésű utcában
történő új építés esetén főépület tetőidomát az utcában jellemzően kialakult tetőidomokkal
összhangban lehet kialakítani.
2. A területen utcai épület esetében magastető építendő 35-45 fokos hajlásszöggel.
3. A fő tetőgerinc az utcában kialakult állapothoz igazodjon.
4. Tetőhéjalás: elsősorban égetett agyagcserép, vagy a felületében és színében ahhoz hasonló egyéb
tetőfedő anyag.
5. A tetőhéjazat cseréje esetén, egy tetőfelületen többféle anyagú, színű tetőhéjazat - kivéve a gyárilag
színárnyalatos kivitelűt - nem helyezhető el.
6. A homlokzat részleges felújítása során a meglévőtől színében és anyagában kirívóan eltérő anyag
nem alkalmazható.
7. Az egy telken lévő építmények tömegeit és homlokzatait (homlokzati színezéseket) úgy javasolt
kialakítani, hogy azok egymással összhangban legyenek és formai szempontból egységes építményegyüttes hatását keltsék.
8. Homlokzat színezése során a fehér, a tört-fehér, ill. földszínek alkalmazhatók.
9. Kerítés kialakítása:
a. Az utcafronton áttört, vagy tömör kerítés létesíthető, maximum 60 cm magas lábazattal.
b. Saroktelkek esetében a telek határain épített kerítésnek a telek sarokpontjától 2-2 m-es távolságig a
lábazat feletti teljes felületen, áttört kialakításúnak kell lennie.
15. § (1) A 11. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott területen épületet, építményt úgy
kell elhelyezni, hogy telepítésével, műszaki megoldásaival alkalmazkodjon a természetes
terepadottságokhoz.
2. Tetőfedés színeként csak természetes színek (barna és árnyalatai, vörös és árnyalatai, fehér, szürke
és árnyalatai) alkalmazhatók.
3. A területen magas és lapos tetővel kialakított épülettömeg egyaránt alkalmazható.
4. Épületcsoportnál azonos tetőalakítást javasolt alkalmazni.
5. A homlokzatok színeként pasztellszínek alkalmazandók. A harsány, rikító színek használatát kerülni
kell.
12. Településképi szempontból meghatározó területeken a közterületekre vonatkozó egyedi
építészeti követelmények
16. § (1) Azon közterületek, ahol a szabályozási szélesség lehetővé teszi, fásított zöldfelülettel
alakítandók ki. Az egységes utcaképi megjelenés érdekében az egyes utca, vagy útszakaszok
mentén azonos fafajú fasorokat kell létesíteni.
2. Fásítás, fasor kialakítása során tájban honos és a különleges igénybevételnek ellenálló, magas
esztétikai értékeket nyújtó fa- és cserjefajokat kell előnyben részesíteni.
3. Az utak melletti fasorok védendők, folyamatos ápolásukról, szükség szerint tájra jellemző,
lombhullató fafajokkal történő pótlásukról gondoskodni kell.
4. A közterületen elhelyezhető építményekkel szembeni elvárások a következők:
a. Árusítópavilon településképbe illeszkedő módon létesíthető. Egy-egy közterületi szakaszon csak
azonos formájú, anyagú és színű pavilonok állíthatók fel.
b. A közúti közlekedéssel kapcsolatos várakozóhelyek a település teljes területén egységes
kialakításúak legyenek.
13. Településképi szempontból meghatározó területeken a zöldfelület

kialakításának
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követelményei
17. § (1) A telkek területének burkolatlan, be nem épített részét zöldfelületként kell kialakítani.
2. A településképet meghatározó belterületen a településkép védelme érdekében az építési
tevékenységgel érintett telken a zöldfelületek kialakításának módja:
a. Fát, 3 m-nél magasabbra növő bokrot a szomszédos, nem közterületi telek határától legalább 1,5 m
távolságra, 3 m-nél magasabbra nem növő növényzetet 0,7 m távolságra kell ültetni.
b. Fás szárú növények az épülettől legalább 3 m távolságra telepíthetők.
3. A településképi szempontból meghatározó területeken a telepítendő növényfajok kiválasztásakor a
tájban honos, a termőhelyi adottságoknak megfelelő növényfajokat kell telepíteni.
4. A településképi szempontból meghatározó területeken, a tájidegen, invazív növényfajok nem
alkalmazhatók. (ld. 2. függelék)
14. Helyi védelem alá helyezett értékekre vonatkozó építészeti követelmények
18. § (1) A védett épületeket hagyományos építészeti tömegükben, tetőformájukban kell
megtartani, érintetlenül hagyva a hagyományos homlokzati nyílásrendet, és a nyílások osztásait,
megőrizve a homlokzati tagozatokat és díszítéseket.
2. A védett épületeket úgy lehet bővíteni, hogy az eredeti épület tömegformája, homlokzati
kialakítása, utcaképi megjelenése ne változzon, illetve a legkisebb kárt szenvedjen, és a tervezett
bővítés a régi épület formálásával, szerkezetével, anyaghasználatával összhangban legyen.
3. Az épület jellegéhez szorosan hozzátartozó építmények (kerítés, kapu, szegletkő, rács) lehetőség
szerint eredeti állapotukban megőrzendők.
4. A helyi védelem alatt álló épület, építmény telkének utcai kerítése lehetőleg természetes anyagból
(fa vagy sövény) készüljön, illetve igényes kialakítású, áttört fémkerítés lehet.
5. Közterületre néző homlokzatra nem helyezhető ki gázkészülék égéstermék kivezetése, parabola
antenna, illetve klímaberendezés.
6. Reklámcélú építmény, reklámhordozó, reklámnak minősülő falfestés, felirat, plakát helyi egyedi
védelem alatt álló épületen, illetve az előtte levő közterületen nem helyezhető el.
7. Egész épület, vagy szerkezeti elemek bontása csak a teljes műszaki és erkölcsi avulás esetén
lehetséges, a védettség megszüntetését követően.
15. Egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó településképi követelmények
19. § (1) A tervezett lakóépületek és intézmények homlokzatára szerelt gépészeti
kapcsolószekrények és a dobozok helyét és a színét, az épület stílusához, a homlokzat színéhez
igazodva lehet kiválasztani. A berendezések a közmű üzemeltetők előírásainak figyelembe
vételével az épületek alárendelt homlokzatára szerelhetők, illetve építhetők a kerítésbe.
2. Égéstermék elvezetésére utcai homlokzaton szerelt kémény nem építhető.
3. Lakóterületen lévő utcai homlokzaton, tetőfelületen, valamint szomszédos, beépíthető ingatlanra
néző tetőfelületen parabola-antenna, valamint klímaberendezés kültéri egysége nem helyezhető el,
kivéve műszaki szükségszerűség.
16. Felszíni energiaellátási és vezetékes elektronikus hírközlési sajátos építmények
elhelyezésére vonatkozó közös szabályok
20. § (1) A településképi szempontból meghatározó területen a felszíni energiaellátási és
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vezetékes elektronikus hírközlési sajátos építmények a településképi és tájképvédelmi
szempontok figyelembe vétele mellett helyezhetők el.
2. Belterületen, valamint külterület beépítésre szánt területén, ahol a villamos-energia ellátás hálózatai
föld feletti vezetésűek, új villamos-energia elosztási, közvilágítási vezetékeket és az elektronikus
hírközlési hálózatokat a meglevő oszlopsorra, illetve közös tartóoszlopra kell feszíteni. Közös
oszlopsorra való telepítés bármilyen akadályoztatása esetén az építendő hálózatot lehetőleg
földkábelbe fektetve kell építeni.
3. Jelentősebb energiaigény növekedés esetén a tervezett transzformátorok helyét a beépítéssel
összehangoltan a környezetbe illesztve kell kijelölni.
4. Közművezetékeket és műtárgyaikat, közvilágítási berendezéseket úgy kell elhelyezni, hogy a
meglévő fákat ne károsítsák.
5. Közművezeték, járulékos közműlétesítmények elhelyezésénél az esztétikai követelmények
betartására is figyelemmel kell lenni.
6. Közterületen lámpákkal káprázást, vakítást, ártó fényhatást okozni nem szabad, ingatlan használatát
korlátozni tilos.
7. A fényszennyezés elkerülésének érdekében a kültéri világítás a tényleges használat idejéhez
igazítandó, illetve 22 óra, vagy éjfél után közvilágítás fénye csökkenthető.
17. Vezeték nélküli elektronikus hírközlési sajátos építmények elhelyezésére
vonatkozó szabályok
21. § A település területén a vezeték nélküli hírközlés sajátos építményeinek, műtárgyainak
elhelyezésére nem alkalmas területek a településképi szempontból kiemelt területek.
22. § (1) A település területén a vezeték nélküli hírközlés sajátos építményeinek, műtárgyainak
elhelyezése – a környezetbe illesztés feltételeivel – elsősorban a település külterülete alkalmas.
2. Amennyiben 300 m-es körzetben már meglevő antenna áll, új antenna elhelyezése csak a meglévő
antennatartó-szerkezet igénybevételével történhet.
18. Reklámra, reklámhordozóra, cég- és címtáblára vonatkozó általános
településképi követelmények
23. § (1) A település reklámok, reklámhordozók, cég-, címtáblák és cégérek csak a jelen
rendeletben előírt célra és módon, településképi bejelentési eljárás lefolytatását követően
helyezhető el, a 104/2017.(IV.28.) Korm.rendeletben meghatározott területfelhasználású
területen és módon.
2. A település területén csak a környezet arculatához illeszkedő, esztétikus hirdető-berendezés, egyéb
reklámhordozó helyezhető el, az e rendelet szerinti településképi bejelentési eljárás lefolytatását
követően.
3. Az elhasználódott, felújítandó, aktualitását vesztett reklámhordozót, reklámtartóberendezést,
hirdető-berendezést, cég-, címtáblát, cégért a tulajdonosnak 30 napon belül el kell távolítania.
Felújítást követően az új településképi előírások szerint helyezhetők el.
19. Cég- és címtáblára vonatkozó településképi követelmények
24. § (1) Épületek homlokzataira kerülő cég- és címtábla épületdíszítő tagozatot nem takarhat
el.
2. Új épület létesítésénél, meglévő épületek átalakításánál vagy homlokzatának felújításakor a
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közterülettől látható felületen cég-, címtáblát, cégért úgy lehet elhelyezni, hogy az épület
architektúráját ne változtassa meg.
3. Az épületeken elhelyezhető cégérek szerkezeteinek, felülete rikító színű, káprázást okozó, illetve
fényvisszaverő kialakítású nem lehet, az összképben zavaró hatás nem engedhető meg.
4. Táblaszerűen kialakított cégér felülete nem haladhatja meg az 1,0 m²-t. Műemléki környezetben,
műemléképületen, helyi értékvédelmi területen táblaszerűen kialakított cégér legnagyobb magassági
vagy szélességi mérete nem haladhatja meg a 0,5 m-t és összfelülete nem lehet 1,0 m²-nél nagyobb.
20. Reklámra, reklámhordozóra vonatkozó településképi követelmények
25. § (1) A0-ás (841x1189 mm), illetve ezt meghaladó ívméretű óriásreklám a település
közigazgatási területén nem helyezhető el.
2. Településképi szempontból kiemelt területen lévő közterületen és magánterületen reklámhordozó és
reklám – jogszabályban meghatározott kivétellel – nem helyezhető el.
3. A település területén az épületek tetőzetén reklámhordozók, fényreklámok nem helyezhetők el.
4. Épülethomlokzaton reklám, reklámhordozó felület, gépjárműforgalmat nem zavaró elhelyezéssel és
mérettel helyezhető el.
5. Plakát, falragasz az épületek közterület felé néző homlokzatain nem helyezhető el.
6. Építési reklámháló kihelyezése az építési tevékenység időtartamára településképi bejelentési eljárás
lefolytatását követően lehetséges
26. § (1) Az épületeken elhelyezhető reklámhordozó szerkezeteinek, felülete rikító színű,
káprázást okozó, illetve fényvisszaverő kialakítású nem lehet, az összképben zavaró hatás nem
engedhető meg.
2. 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.
3. Belterületen 1,0 m²-es nagyságot meghaladó reklám, reklámhordozó szerkezet nem helyezhető el,
és nem engedélyezhető 1,0 m² felületet meghaladó reklámjellegű homlokzatfestés sem.
4. 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.
21. Információs vagy más célú berendezések elhelyezésére vonatkozó településképi
követelmények
27. § (1) Legfeljebb 1,0 x 1,5 m felületű, önkormányzat által kifüggesztett hirdetéseket,
információkat tartalmazó hirdető vitrin közterületen elhelyezhető.
2. Közvilágítási oszlopokon, oszloponként 1 db, maximum A1-es ívméretű, (840x597mm), nem
világító kialakítású információs berendezés elhelyezhető.
V. Fejezet
A településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
22. Rendelkezés a szakmai konzultációról
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28. § (1) A település főépítésze - alkalmazása hiányában a polgármester - szakmai konzultáció
keretében tájékoztatást ad a településképi követelményekről.
2. Az építtetőnek vagy meghatalmazottjának az építés megkezdése előtt szakmai konzultációt kell
kérni:
a. Ha a tervezett építési tevékenység a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016.
(VI.13.) a Korm. rendelet hatálya alá tartozó, egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység
alapján történő új lakóépület építése, illetve meglévő épület bővítése történik.
b. Lakóépület magastetőtől eltérő tetőkialakítása esetén.
c. Közterületen kapubeálló, híd építése, átépítése esetén.
d. Új elektronikus hírközlési építmény elhelyezése esetén:
ca. műtárgynak minősülő antenna szerkezetnél, ha annak bármelyirányú mérete a bruttó 6 m-t
meghaladja,
cb. antennatartó szerkezet méretétől függetlenül a szerkezetre antenna felszerelésénél, ha az antenna
bármelyirányú mérete a 4,0 m-t meghaladja.
3. A szakmai konzultáció iránti kérelmet a polgármesternek címezve kell benyújtani. A kérelemnek
tartalmaznia kell:
a. az építtető vagy kérelmező nevét, címét, telefonos elérhetőségét,
b. a tervezett építési tevékenység helyét (utca, házszám, helyrajzi szám),
c. az építési tevékenység rövid leírását,
d. az építési munka jellegétől függően indokolt esetben rajzi munkarészek csatolását.
4. A polgármester a kérelmezőt a konzultáció időpontjáról postai úton, vagy e-mailben értesíti.
5. A szakmai konzultációt a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül kell lefolytatni.
6. A szakmai konzultációról emlékeztető készül, melyben a felvetett javaslatokat, valamint az
önkormányzati főépítész vagy a polgármester lényeges nyilatkozatait kell rögzíteni.
VI. Fejezet
A településképi véleményezési eljárás
23. A településképi véleményezési eljárás alkalmazási köre
29. § Településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni az alábbi esetekben:
a. új építmény építési engedélyezési eljárását megelőzően,
b. meglévő építmény bővítésére, valamint a településképet érintő átalakítására irányuló építési,
fennmaradási engedélyezési eljárást megelőzően, amelynél a településrendezési és építészetiműszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII.7.) Korm. rendelet szerinti területi építészeti-műszaki
tervtanácsnak nincs hatásköre, és amennyiben összevont telepítési eljárást, ezen belül telepítési
hatásvizsgálati szakaszt nem kezdeményezett az építtető.
30. § (1) A polgármester véleménye a 29. §-ban meghatározott esetekben az önkormányzati
főépítész szakmai álláspontján alapul.
2. Településképi véleményezési eljárás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben
(továbbiakban: Korm. rendelet) foglaltak szerint kerül lefolytatásra.
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24. A településképi véleményezési eljárás szabályai
31. § (1) A településképi véleményezési eljárás lefolytatása iránti kérelmet az e rendelet 3.
mellékletében foglalt mintának megfelelően kell benyújtani és a véleményezendő építészetiműszaki dokumentációt elektronikus formában az az ÉTDR tárhelyére fel kell tölteni.
2. A kérelemhez az (1) bekezdés szerinti építészeti-műszaki dokumentációt kell mellékelni a Korm.
rendeletben meghatározott tartalommal.
3. A településképi vélemény kialakításánál a Korm. rendeletben meghatározott szempontokat és e
rendelet előírásait kell figyelembe venni.
4. A polgármester véleményében a tervezett építési tevékenységet
a. engedélyezésre – feltétel nélkül, vagy feltétel meghatározásával – javasolja, vagy
b. engedélyezésre nem javasolja, ha
aa. a kérelem vagy melléklete nem felel meg a (1) és (2) bekezdésben meghatározottaknak, vagy
ab. a főépítész szakmai álláspontja a tervezett építési tevékenységet nem támogatja.
5. A polgármester a hiánytalan kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül megküldi véleményét a
kérelmezőnek.
VII. Fejezet
A településképi bejelentési eljárás
25. A településképi bejelentési eljárás alkalmazási köre
32. § (1) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
1. mellékletében felsorolt, építési engedély nélkül végezhető építési munkák közül:
a. Szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, elhelyezése esetén, ha annak a talapzatával együtt mért
magassága nem haladja meg a 6,0 m-t.
b. Önálló reklámtartó építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése,
bővítése, megváltoztatása esetén.
c. Építménynek minősülő, háztartási hulladék elhelyezésére szolgáló hulladékgyűjtő és - tároló,
sorompó, árnyékoló elhelyezése esetén, amennyiben közterületről látható.
2. A község teljes közigazgatási területére vonatkozóan településképi bejelentési eljárást kell
lefolytatni:
a. meglévő építmények rendeltetésének – részleges vagy teljes – megváltoztatása esetén, valamint az
önálló rendeltetési egységek számának változásakor, amennyiben az új rendeltetés szerinti
területhasználata korábbi rendeltetéshez képest
a. jelentősen megváltoztatja az ingatlanon belüli gépkocsi-forgalmat,
b. többlet-parkolóhelyek kialakítását teszi szükségessé,
c. amennyiben a meglévő lakó rendeltetés megváltoztatása történik, illetve lakórendeltetésre történő
változás kerül kialakításra,
d. érinti a közterület kialakítását, a közterületen lévő berendezéseket vagy növényzetet,
e. érinti a kapcsolódó közterület közúti vagy gyalogos, kerékpáros forgalmát.
b. védett épület közterületre néző homlokzatán történő színezés, új tetőhéjalás, nyílászáró csere esetén.
c. településképet meghatározó területen az építmények homlokzatára, tetőfelületére, az építési telek
kerítésére, kerítéskapujára vagy támfalára rögzített
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ba. kirakat kialakítása,
bb. reklám-felületet is tartalmazó előtető, napvédő ponyva elhelyezése esetén.
d. helyi védelem alatt álló értéken cégér, üzletfelirat stb. elhelyezése tekintetében,
e. reklámok, reklámhordozók elhelyezésével, átalakításával kapcsolatban.
26. A településképi bejelentési eljárás vizsgálati szempontjai
33. § (1) A településképi bejelentési eljárás lefolytatása és az építészeti-műszaki dokumentáció
értékelése során a településképben harmonikusan megjelenő, településképet nem zavaró, az
épített és természeti környezethez illeszkedő és annak előnyösebb megjelenését segítő megoldási
szempontokat kell érvényesíteni.
2. A településképi bejelentési eljárás lefolytatása során vizsgálni szükséges, hogy a véleményezésre
benyújtott építészeti-műszaki dokumentáció tartalma:
a. megfelel-e az e rendeletben foglalt előírásoknak,
b. kidolgozása a szakmai tájékoztatás szerint történt-e,
c. a b) pont szerinti előírásoktól eltérő megoldás azokkal egyenértékű vagy kedvezőbb beépítést,
illetve településképi megjelenést eredményez-e.
3. Az építmény, épületrész megjelenésével kialakításával kapcsolatban vizsgálni kell, hogy:
a. azok építészeti megoldásai megfelelően illeszkednek-e az épített környezethez,
b. a külső megjelenés megfelel-e az e rendelet előírásainak
c. összhangban van-e az épület rendeltetésével és használatának sajátosságaival,
d. megfelelően veszi-e figyelembe a közterület adottságait és esetleges berendezéseit, burkolatát,
műtárgyait, valamint növényzetét.
4. A Településképi bejelentési eljárást a polgármester folytatja le, az önkormányzati főépítész szakmai
álláspontjára alapozva.
5. A polgármester a tervezett építési tevékenységet a bejelentést követő 15 napon belül hatósági
határozatban, a Korm. rendeletben megfogalmazott követelmények teljesülésétől függően a Korm.
rendeletben foglaltak szerint tudomásul veszi vagy megtiltja.
27. A településképi bejelentési eljárás részletes szabályai
34. § (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 Korm. rendelet 26/B.§ (2) és (3)
bekezdésekben meghatározott tartalommal, a 32. § szerinti építési tevékenység megkezdése előtt 15
nappal kell benyújtani, az e rendelet 4. 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.
VIII. Fejezet
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A településképi kötelezés, a településkép-védelmi bírság
28. A településképi kötelezési eljárás
35. § (1) A polgármester kötelezési eljárást folytat le és szükség esetén kötelezést (az építmény,
építményrész felújítására, átalakítására vagy elbontására) bocsát ki
a. a 34. § (2) bekezdés szerinti bejelentés elmulasztása,
b. a bejelentési dokumentációban foglaltaktól eltérő építési tevékenység megvalósítása,
c. a polgármester településképi bejelentést elutasító döntése ellenére megvalósított, településképi
bejelentéshez kötött építési tevékenység,
d. a településképi követelmények megsértése
esetén.
2. A településképi kötelezési eljárásban – a kötelezés jogerőre emelkedésétől számított legfeljebb 30
napos határidő kitűzésével – fel kell hívni az ingatlan tulajdonosát a kötelezés tárgyát képező
állapot megszüntetésére.
29. A településkép-védelmi bírság
36. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete, amennyiben a kötelezésben foglalt határidő
eredménytelenül telt el, az ingatlantulajdonossal szemben 10.000 forinttól 1.000.000 forintig
terjedő, közigazgatási bírságnak minősülő településkép-védelmi bírság kiszabását rendeli el,
melyet a kötelezési eljárást lefolytató polgármester szab ki.
2. A településkép-védelmi bírság kiszabásánál az alábbi szempontokat kell mérlegelni:
a. a jogsértéssel okozott hátrányt, ideértve a hátrány megelőzésével, elhárításával, helyreállításával
kapcsolatban felmerült költségeket, illetve a jogsértéssel elért előny mértékét,
b. a jogsértéssel okozott hátrány visszafordíthatóságát,
c. a jogsértéssel érintettek körének nagyságát,
d. a jogsértő állapot időtartamát,
e. a jogsértő magatartás ismétlődését és gyakoriságát,
f. a jogsértést elkövető eljárást segítő, együttműködő magatartását, valamint
g. a jogsértést elkövető gazdasági súlyát.
3. A településkép-védelmi bírság megfizetésének módja közvetlenül az Önkormányzat erre a célra
szolgáló bankszámlájára történő befizetéssel.
4. A határidőre be nem fizetett településkép-védelmi bírság behajtására az általános közigazgatási
rendtartásról szóló törvény előírásai az irányadók.
IX. Fejezet
Záró és átmeneti rendelkezések
30. Hatályba léptető rendelkezések
37. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
2. E rendelet előírásait a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.
31. Hatályon kívül helyező rendelkezések
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38. § (1) Hatályát veszti Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének a
településképi bejelentési eljárásról és településképi kötelezésről szóló 10/2017. (XII.12.)
önkormányzati rendelete.
2. Hatályát veszti Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének a reklámelhelyezésekről
szóló 11/2017. (XII.12.) önkormányzati rendelete.

…………………………………..
……………………………………
Luterán András

Dr. Lerch Ernő

polgármester

jegyző

Ottó

Csatolmányok
Megnevezés
Mellékletek
Függelék

méret
727.97 KB
581.18 KB
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Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019.(V.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (III.7.) rendelet módosításáról
(1) A pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját
bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított
Költségvetési bevételét

136.032.545,-Ft

Költségvetési kiadását

148.682.830,-Ft

módosítja és az önkormányzat 2018. évi
módosított
költségvetési
bevételét
módosított
költségvetési
kiadását
a
költségvetési
egyenleg
összegét
-ebből működési
felhalmozási

372.298.768,Ft-ban
384.949.053,Ft-ban
12.650.285,Ft-ban
12.650.285,-Ft
0,-Ft

állapítja meg.
(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
308.718.869 Ft
146.646.581 Ft
41.638.623 Ft
134.004.069 Ft
13.730.000 Ft
10.814.688 Ft
2.545.750 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
ebből: Elvonások és befizetések
Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n
belülre
Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n
belülre
Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n
belülre

4.268.938 Ft
0 Ft
3.500.000 Ft
0 Ft
0 Ft
500.000 Ft
38.115.092 Ft
17.245.300 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n
kívülre
Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n
kívülre
Árkiegészítések, támogatások
Kamattámogatások
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
Beruházások
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0 Ft
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ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felújítások
ebből: EU-s forrásból felújítás
Egyéb felhalmozási kiadások
ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

0 Ft
0 Ft

Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n
belülre
Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n
belülre

0 Ft
0 Ft
0 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n
kívülre
Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n

kívülre
0 Ft
Lakástámogatás
0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
0 Ft
Tartalék
8.847.911 Ft
Finanszírozási kiadások
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
2. §

(1) Felsődobsza Község Önkormányzat költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatát
87.485.000,- Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát
32.310.000,- Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 65.521.443,- Ft-tal, az egyéb működési célú
kiadások előirányzatát 10.314.688,-Ft-tal, a felhalmozási költségvetési kiadások előirányzatát
38.115.092,-Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg 242.220.020,-Ft önkormányzati többlettámogatást
állapít meg.

3. §

A költségvetési rendelet részletes módosításait a képviselő-testület az 1.1, 1.2., 2.1., 2.2., 3., 4.,
5.1., 5.1.1., 5.3., 5.3.1., mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg.

4. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
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Dr. Lerch Ernő Ottó
jegyző
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Luterán András
polgármester

Csatolmányok
Megnevezés
Mellékletek

méret
1.03 MB
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Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019.(V.16.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Felsődobsza Község 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 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
zárszámadást
291.855.384,-Ft
Költségvetési bevétellel
263.268.424,-Ft

Költségvetési kiadással

28.586.960,-Ft
költségvetési maradvánnyal
hagyja jóvá.
(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1.
mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok,
önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek
szerint fogadja el.
(3) 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 2018. 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) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a
6.1, 6.1.1, 6.3, 6.3.1 mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7.
mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 8. mellékletnek
megfelelően hagyja jóvá.[1]
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
2019. 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 kihirdetését követő napon lép hatályba.
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Dr. Lerch Ernő Ottó
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Luterán András
polgármester

[1]

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XXX. törvény 138. § (1) bekezdés k)
pontja

Csatolmányok
Megnevezés
Mellékletek

méret
2.1 MB
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Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019.(IX.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.23.) rendelet módosításáról
1. §
A pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját
bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított
Költségvetési bevételét

121.655.104,-Fttal

Költségvetési kiadását

121.655.104,-Fttal

módosítja és az önkormányzat 2019. évi
módosított
költségvetési
bevételét
módosított
költségvetési
kiadását
a
költségvetési
egyenleg
összegét
-ebből működési
felhalmozási

296.867.839,Ft-ban
296.867.839,Ft-ban
0,-Ft-ban
0,-Ft
0,-Ft

állapítja meg.

2. §
A költségvetési rendelet módosításának részletezése
(1) Az 1. §-ban megállapított módosított költségvetési bevételek forrásonkénti, a módosított
költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a
finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a
képviselő-testület.
(2) A módosított bevételek és kiadások 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 a képviselő-testület.
(3) A módosított működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű
bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások módosított kiadásainak
beruházásonkénti részletezését a 3. melléklet szerint határozza meg a képviselő-testület.
(5)
Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások módosított kiadásait
felújításonként a 4. melléklet szerint részletezi.
(7) Az 1. §-ban megállapított módosított bevételek és módosított 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 5.1., 5.1.1., 5.3., 5.3.1., mellékletek szerint határozza meg a
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képviselő-testület.
(8)
Az Önkormányzat módosított kiadási előirányzatai között 0,-Ft általános, 0,-Ft
céltartalékot állapít meg a képviselő-testület.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Lerch Ernő Ottó
jegyző

Luterán András
polgármester

Csatolmányok
Megnevezés
Mellékletek

méret
1.44 MB
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Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019.(IX.12.) önkormányzati rendelete
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL
törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés a)
pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 7.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezés
1. §
A rendelet célja, hogy a helyi hagyományok és sajátosságok alapján, a lakosság művelődési és
kulturális szükségleteinek figyelembevételével, az igények és helyi lehetőségek és sajátosságok
ismeretében határozza meg az önkormányzat közművelődési feladatait, azok ellátási formáját,
finanszírozási lehetőségét.
2. §
A rendelet hatálya kiterjed a közművelődési tevékenységben résztvevőkre, az önkormányzat által
fenntartott közösségi színtérre, a közművelődési célok megvalósításában az önkormányzattal
együttműködő szervezetekre.

Az önkormányzat közművelődési feladatai és ellátási formája
3. §
1. Az önkormányzat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
szóló 1997. évi CXL törvény 76. § (3)-(4) bekezdésében meghatározott közművelődési
alapszolgáltatásokat látja el.
2. Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott feladatokon felül további feladatának tekinti:
a. az ünnepek kultúrájának gondozását,
b. a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárását,
megismertetését,
c. a környezetkultúra javítását, a településesztétikai kultúra fejlesztését,
d. hátrányos helyzetű rétegek kulturális elesettségének mérséklését,
e. művészeti és közösségi élet élénkítését
f. a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítását.
4. §
1. Az önkormányzat a közművelődési feladatai ellátásához közösségi színteret működtet.
2. Az önkormányzat közösségi színtérként a 3847 Felsődobsza, Kossuth utca 5. szám alatti épületet
biztosítja.

3. Az önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása során együttműködik:
a) a településen működő művészeti, hagyományőrző, hagyományápoló, kulturális
tevékenységet végző szervezetekkel, személyekkel,
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b) egyházakkal,
c) oktatási, nevelési intézményekkel,
d) a településen működő nemzetiség önkormányzattal
e) civil szervezetekkel, alapítványokkal,
f) testvértelepülésekkel
A közművelődési tevékenység finanszírozása
5.§
Az Önkormányzat közművelődési feladatait költségvetéséből finanszírozza, melynek forrása az
Önkormányzat saját bevétele, a központi költségvetésből származó támogatás, alapítványi forrás,
pályázati úton elnyert összeg.
A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése
6.§
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL törvény, és e rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos fenntartói,
felügyeleti és más jogköröket a képviselő-testület gyakorolja.

Záró rendelkezések
7.§
1. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
2. Hatályát veszti Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közművelődési
feladatokról szóló 8/2015. (V. 13.) önkormányzati rendelete.

Dr. Lerch Ernő Ottó
jegyző

Luterán András
polgármester
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Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019.(X.22.) önkormányzati rendelete
A helyi képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról
Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az
Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 35. § (1), (3)
bekezdésében és 143. § (4) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a helyi képviselők,
bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapítása érdekében az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet hatálya kiterjed a települési képviselőkre, a bizottságok elnökeire és tagjaira.
2. §
1. A települési képviselők havi tiszteletdíja bruttó: 50.000,- Ft.

2. A tevékenységüket nem éves munkaterv alapján végző bizottság tagjai és elnöke az e tagságból
illetve elnöki tisztségből eredően külön díjazásra nem jogosultak.

3. §
1. A tiszteletdíj folyósításának feltétele az üléseken való részvétel, a képviselői és a bizottsági munka
végzése.
2. A juttatás az ülések számától függetlenül, havi egy alkalommal fizethető ki.

3. Képviselő tiszteletdíja a polgármester kezdeményezésére megvonható.
4. Az (l) bekezdésben foglalt javaslatokról a Képviselő-testület minősített többséggel dönt.

4. §
(1)
A képviselő-testületi ülésről, bizottsági ülésről való igazolatlan távollét esetén a
tiszteletdíj mérsékelhető, illetve megvonható.
(2)
Amennyiben az önkormányzati képviselő, bizottsági tag három alkalommal a
testületi üléseken igazolatlanul nem vesz részt, a következő havi tiszteletdíját 50%-kal
mérsékelni kell.
(3)
Újabb hiányzás esetén a tiszteletdíjat meg kell vonni, és annyi ideig szüneteltetni kell
a folyósítást, ahány ülésről a képviselő vagy bizottsági tag hiányzott.
(4)
A tiszteletdíj megvonásáról a polgármester előterjesztésére a képviselő-testület a
hiányzást követő ülésen dönt.
(5)
A testületi ülésről való távolmaradás akkor tekinthető igazoltnak, ha azt a képviselő,
bizottsági tag az ülést megelőzően, alapos indokkal a polgármesternek bejelenti.
5. §
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1. A képviselő tiszteletdíjáról írásban lemondhat.
2. A tiszteletdíjról történő lemondást tartalmazó írásbeli nyilatkozatot évente a képviselő-testülethez
kell benyújtani legkésőbb az önkormányzat költségvetésének elfogadásáig.
3. A tiszteletdíj elszámolásról és kifizetéséről a jegyző gondoskodik.

6. §

1. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Tóth László
polgármester

Dr. Lerch Ernő Ottó
jegyző
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Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2019.(XI.13.) 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) bekezdésében
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: 2020. január hó 3. 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.

3. §

(1) Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogosultságról határozattal dönt.
(2) A tüzelőanyag átvételét a jogosult aláírásával igazolja.
(3) Az önkormányzat a szociális célú tüzelőanyagban részesülőtől ellenszolgáltatást nem
kér.

4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Felsődobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa
juttatásáról szóló 7/2018.(XI.14.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.
Tóth László
polgármester

Dr. Lerch Ernő Ottó
jegyző

Csatolmányok
Megnevezés
melléklet

méret
20.34 KB
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Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019.(XI.13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Felsődobsza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1.§ (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Felsődobsza Község Önkormányzat (a
továbbiakban: Önkormányzat)
(2) Székhelye: 3847 Felsődobsza, Kossuth út 6.
(3) Az Önkormányzat képviselő-testületének megnevezése:
Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület).
(4) A képviselő-testület hivatalának elnevezése:
Abaújszántói Közös Önkormányzati Hivatal Felsődobszai Kirendeltsége (a továbbiakban:
Kirendeltség).
(5) A képviselő-testület székhelye: 3847 Felsődobsza, Kossuth út 6.
(6) A képviselő-testület bizottságainak elnevezése: Felsődobsza Község Önkormányzat
Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága (a továbbiakban: Ügyrendi Bizottság);
(7) Az önkormányzat működési területe: Felsődobsza Község közigazgatási területe.
(8) Az önkormányzat körbélyegzője középen tartalmazza Magyarország címerét, körben az
önkormányzat elnevezését, székhelyét, és sorszámát.
2.§
3.§

4. §

Az önkormányzat hivatalos honlapjának címe: www.felsodobsza.hu
(1) Az önkormányzat által alapított jelképek:
a)
községi címer, és
b)
községi zászló
c)
pecsét
(2) Az önkormányzat által alapított jelképekkel kapcsolatos szabályokról az önkormányzat
önálló rendeletet alkot.
Az önkormányzat testvér-települései:
a) Mikháza, Románia
b) Alsódobsza, Magyarország
5.§
Az önkormányzat helyi kitüntető címeket és díjakat alapít, és adományoz, melyek
alapításáról és adományozásának szabályairól önálló önkormányzati rendeletet alkot.

II. Fejezet
Az Önkormányzat feladata, hatásköre
1. Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai
6.§ (1) Az Önkormányzat köteles gondoskodni a Mötv. 13.§ (1) bekezdésében meghatározott
feladatok ellátásáról.
(2) Az önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti besorolását
a rendelet 1. melléklete tartalmazza
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(3) Az Önkormányzat önként vállalt feladatai:
a) mezei őrszolgálat működtetése
b) művelődési és közművelődési feladatok
c) önszerveződő közösségek, szervezetek,civil szervezetek, alapítványok
működésének
támogatása
d) társulásban való részvétel.
2. Az önkormányzat átruházott hatáskörei
7. §

(1) A Képviselő-testület – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben
meghatározott kivételekkel – hatásköreit a polgármesterre, bizottságára, jegyzőre, a
társulásra ruházhatja át.

III. Fejezet
A képviselő-testület
1. A képviselő-testület működése
8.§

(1) A képviselő-testület tagjainak száma: 5 fő.
(2) A polgármester nevét, a települési önkormányzati képviselők névsorát a rendelet 1.
függelék tartalmazza.
9.§
(1) A képviselő-testület alakuló, rendes és rendkívüli ülést, valamint közmeghallgatást tart.
(2) A képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább 6 alkalommal ülésezik.
(3) A képviselő-testület üléseinek a helye az Abaújszántói Közös Önkormányzati Hivatal
Felsődobszai Kirendeltségének Tanácskozóterme.
10. § (1) A képviselő - testület alakuló ülésének kötelező napirendje a képviselők, a
polgármester és az alpolgármester eskütétele. Az eskü- vagy fogadalomtételt követően a
polgármester megállapítja és bejelenti a képviselő-testület megalakulását.
(2) Az alakuló ülésen a választás eredményéről való tájékoztatást követően, majd az ezt
követő eskütételek után, kerül sor a további napirend ismertetésére, elfogadására majd ezt
követően a Mötv. 43.§-ban meghatározottakban történő döntéshozatalra.
11. § (1) A képviselő - testület szükség szerint, de évente legalább 6, munkatervben
meghatározott
ülést (rendes ülés) tart.
(2) A rendes ülések minden hónap második vagy harmadik hetének kedd napján 14.00 órai
kezdéssel kerülnek megtartásra.
12.§ (1) Rendkívüli ülésnek minősül a munkatervben nem szereplő ülés, melyet a polgármester
a rendes üléstől eltérő időpontban hívhat össze.
(2) A rendkívüli ülés összehívására vonatkozó indítványt írásban a polgármesternél
kell előterjeszteni – szöveges indoklással és döntési javaslattal – az ülés napirendjének,
helyének és idejének megjelölésével.
(3) A polgármester az indítvány benyújtásától számított 15 napon belül a kezdeményező
által megjelölt időpontra köteles az ülést összehívni.
2. A munkaterv
13. § (1) A képviselő-testület működésének irányvonala a munkaterv.
(2) A munkaterv tervezetét – a polgármester iránymutatása alapján - a jegyző állítja össze,
és a polgármester terjeszti elfogadásra a Képviselő-testület elé.

2021. 03. 08. 13:08

MHK Jogszab�ly szolg�ltat�s

3 / 10

http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh1eg0ed1dr4eo9dt6ee3em4c...

(3) A munkaterv elfogadásáról a Képviselő-testület minden év utolsó ülésén egyszerű
többségi szavazattal dönt.
(4) A munkatervnek tartalmaznia kell:
a) az ülések várható időpontját,
b) a napirendi pontok megnevezését, előadóját,
c) a közmeghallgatás időpontját.
3. Gazdasági program
14.§ A képviselő-testület a Gazdasági Programban határozza meg az önkormányzat
tevékenységének célkitűzéseit, irányvonalát a fejlesztési elképzeléseket. A Gazdasági
Programot a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé, amely - a testület megbízatásának
időtartamára - a településfejlesztés, a helyi közszolgáltatások szervezésének főbb céljait,
feladatát tartalmazza.
4. A képviselő-testület ülése
15.§
(1) A Képviselő-testület ülését a polgármester vezeti, távolléte esetén az
alpolgármester, a polgármesteri és alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve
tartós akadályoztatása esetén a korelnök. Ha a korelnök sincs jelen az ülésen, de az ülés
egyébként határozatképes, az ülést a legidősebb jelenlevő képviselő vezeti.
(2) A Képviselő-testület ülését legkésőbb az ülést megelőző ötödik napon, írásbeli
meghívóval kell összehívni.
(3) Képviselő-testületi ülés meghívójának tartalmaznia kell az ülés időpontját, helyét,
napirendjét.
(4) Sürgős, halasztást nem tűrő esetben, 24 órán belülre is összehívható a képviselő-testületi
ülés. Ebben az esetben bármilyen értesítési mód igénybe vehető, és el lehet tekinteni az
írásbeliségtől, de a sürgősség okát mindenképpen közölni kell.
(5) A képviselő-testület ülésére a települési képviselőkön kívül, tanácskozási joggal meg
kell hívni:
a) a jegyzőt,
b) a kirendeltség-vezető,
c) a helyi települési nemzetiségi önkormányzat elnökét
d) a napirendi pontok előadóit
e) az önszerveződő közösségeket képviselő személyt
f) akit a polgármester meghív
16. §
(1) A Képviselő-testület ülésének időpontjáról a nyilvánosságot a Kirendeltség
hirdetőtábláján történő közzététel útján kell értesíteni
(2) A Képviselő-testület ülése nyilvános. A Képviselő-testület nyílt ülésén bármely
állampolgár részt vehet. A nyílt ülésen jelen lévők a Képviselő-testület munkáját nem
zavarhatják.
17. §
(1) A Képviselő-testült határozatképtelensége esetén ugyanazon napirendek
megtárgyalására a képviselő-testültet 8 napon belül újból össze kell hívni. A napirendi
javaslathoz készült előterjesztéseket nem kell ismételten megküldeni a képviselők számára.
(2)
A Képviselő-testület ismételt határozatképtelensége esetén a polgármester a
rendkívüli ülés összehívására vonatkozó szabályok szerint köteles intézkedni, az így tartott
rendkívüli ülésen tisztázni kell a határozatképtelenség okait.

5. Ülésvezetés, ülés rendjének fenntartása
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18. § A polgármesternek az ülésvezetési feladatai, és jogköre:
a) megnyitja az ülést, megállapítja a jelenléti ív alapján számszerűen a határozatképességet
és folyamatosan figyelemmel kíséri azt,
b) előterjeszti a meghívó alapján a napirendi javaslatot és szavazásra bocsátja,
c) napirendenként megnyitja, vezeti, lezárja és összefoglalja a vitát, megadja a szót a
hozzászólásokra,
d) az elhangzott határozati javaslatokat és módosító indítványokat egyenként ―az
elhangzás sorrendjében― szavazásra bocsátja,
e) megállapítja a szavazás eredményét, és kihirdeti a képviselő-testület határozatát,
f) biztosítja az ülés zavartalan rendjét,
g) berekeszti az ülést,
h) a szó megadása vagy annak megtagadása,
i) a napirendi pont tárgyalásának elnapolására való javaslattétel,
j) tartalmilag összefüggő napirendek együttes tárgyalására való javaslattétel.
19.§ (1) A napirendi pont tárgyalása során a polgármester egy alkalommal tanácskozási
szünetet rendelhet el, amelynek időtartama legfeljebb tíz perc lehet. Ezt bármelyik képviselő
kezdeményezheti. Vita esetén a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel dönt a tanácskozási
szünet elrendeléséről.
(2) Az ülés rendjének fenntartásáról a polgármester gondoskodik, melynek során:
a) figyelmezteti azt a felszólalót, aki a tanácskozáshoz nem méltó magatartást tanúsít,
másokra sértő kifejezéseket használ,
b) ha a képviselő-testület ülésén olyan rendzavarás történik, amely az ülés folytatását
lehetetlenné teszi, a polgármester az ülést határozott időre felfüggeszti.
6. Napirendi javaslat, sürgősségi indítvány
20.§ (1) A képviselő-testület rendes ülésének napirendjére a meghívó alapján a polgármester tesz
javaslatot. A napirendet a képviselő-testület állapítja meg.
(2) Napirendi javaslaton kívüli téma sürgősségi indítvány esetén, valamint a polgármester
külön indítványára tárgyalható.
(3) Az indítvány a sürgősség tényének és rövid indoklásának ismertetése mellett terjeszthető
be, melyet testületi ülésen ismertetni kell.
(4) A sürgősségről a képviselő-testület vita nélkül, egyszerű többségű szavazással dönt.
(5) Ha valamely képviselő ellenzi a sürgősségi megtárgyalást, akkor a polgármester
ismerteti az indítványt, majd alkalmat ad az indítványozónak a sürgősség tényének rövid
indoklására.
(6) A sürgősség elfogadása azt jelenti, hogy az indítványozott kérdést a képviselő-testület
napirendként tárgyalja.
(7) Ha a képviselő-testület nem ismeri el a sürgősséget, vagy elismeri, de a téma az
előkészítés hiánya miatt megtárgyalásra nem alkalmas, úgy azt a soron következő ülésre kell
napirendi pontként felvenni.
(8) A képviselő-testület rendkívüli ülésén az a napirend tárgyalható, amelyre a rendkívüli
ülés tartására irányuló indítvány vonatkozott, valamint a polgármester külön indítványa
alapján napirendre vett téma.
21.§ Az előterjesztés visszavonható, illetve a napirendi pont tárgyalása elnapolható. A
napirend elnapolására vonatkozó javaslatot indokolni kell, s arról a képviselő-testület vita
nélkül határoz, szükség esetén meghatározza a további előkészítés rendjét.
22.§ A képviselő-testület a rendeletben meghatározott módon ülésének napirendjére felveszi
a. a polgármesteri beszámolót, ezen belül:
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a. két képviselő-testületi ülés közötti időszak fontosabb eseményeit.
b. a munkatervben szereplő előterjesztéseket, ezen belül:
ba) a rendelettervezeteket,
ab. a beszámolókat, jelentéseket és az ahhoz kapcsolódó határozati javaslatokat,
bc) a tájékoztatókat, és egyéb bejelentések.
c. az önálló indítványokat.
7. Előterjesztések
23.§ (1) Előterjesztésnek minősül:
a. a rendelettervezet
b. a beszámoló
c. a határozati javaslat
d. a tájékoztató
e. az indítvány.
(2) Előterjesztés benyújtására jogosultak:
a. polgármester,
b. alpolgármester,
c. bizottság elnöke,
d. képviselők,
e. jegyző,
f. aljegyző,
valamint az (1) bekezdés a) pontjában szabályozott előterjesztés kivételével
g. önkormányzati intézmények vezetői,
h. akiket a képviselő-testület felkér.
24.§
A képviselő-testület ülésére az előterjesztést írásban és szóban egyaránt meg lehet
tenni.
A szóbeli előterjesztést közvetlenül a képviselő-testület előtt kell megtenni, az írásbeli
előterjesztést pedig legkésőbb az ülés napját megelőző nyolcadik napig a polgármesterhez kell
benyújtani.
25.§ (1)A napirendek tárgyalásának sorrendjét lehetőleg az alábbiak szerint kell meghatározni:
a) polgármesteri beszámoló,
b) rendelettervezet,
c) beszámoló és határozati javaslat,
d) sürgősséggel tárgyalandó javaslat,
e) tájékoztató,
f) napirend utáni felszólalás (nyílt ülés utolsó napirendi pontja után).
(2) A napirendek tárgyalásának sorrendjénél a képviselő-testület az egy témakörbe tartozó
előterjesztéseket egymás után, együtt tárgyalja meg, függetlenül a megállapított sorrendtől.
8. Felszólalások
26.§ (1) A felszólalások lehetnek:
a. napirend utáni felszólalás,
b. napirendhez kapcsolódó felszólalás,
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c. ügyrendi felszólalás.
(2) A meghívottak a képviselő-testület ülésén tanácskozási joggal vesznek részt. Azok, akiket
valamelyik napirend tárgyalásához hívtak meg, a meghívásuk szerinti napirend vitájában vehetnek
részt.
27.§ (1) A napirendhez kapcsolódó képviselői felszólítások sorrendjét a jelentkezés sorrendjében
a polgármester határozza meg.
(2) A képviselő-testület ülésén a nem tanácskozási joggal jelenlévők közül eseti jelleggel az
szólalhat fel, akinek a polgármester a képviselő-testület egyszerű többséggel hozott döntése alapján
szót ad.
9. Határozathozatal és rendeletalkotás
28.§ A képviselő-testület a rendeletalkotás körébe nem tartozó érdemi döntést igénylő
kérdésben határozatot hoz.
29.§ (1) Az önkormányzati rendelet megalkotását kezdeményezheti:
a. a polgármester,
b. a képviselők,
c. a képviselő-testület bizottságai,
d. a jegyző,
e. aljegyző,
f. a települési nemzetiségi önkormányzat.
(2) A kezdeményezőnek a rendelet-tervezetet a polgármesterhez kell benyújtania. A
polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület következő ülésén állást foglal a rendelet
szükségességéről és meghatározza az előkészítés menetét.
(3) A rendeletek nyilvántartásáról a jegyző gondoskodik.
30.§ (1) A rendeletek kihirdetésének helyben szokásos módja az Abaújszántói Közös
Önkormányzati Hivatal Felsődobszai Kirendeltségének hirdetőtábláján történő kifüggesztés.
(2) Kihirdetni csak a polgármester és a jegyző által aláírt rendeletet lehet. A kihirdetés napja
azonos a kifüggesztés napjával.
10. Szavazás
31.§ (1) Szavazás közben a szavazást indokolni nem lehet.
(2) A szavazás általában nyíltan kézfelemeléssel történik.
(3) Szavazni először a napirendi érintő módosító javaslatokról kell. A polgármester a
módosító javaslatokat elhangzás sorrendjében teszi fel szavazásra.
32.§ (1)A képviselő-testület titkos szavazást tarthat mindazokban az ügyekben, amelyekben
zárt ülést köteles tartani, illetve zárt ülést tarthat.
(2)A képviselő-testület- indítvány alapján-esetenként egyszerű szótöbbséggel dönt a titkos
szavazásról.
(3) A titkos szavazás lebonyolítására a képviselő-testület tagjai közül háromtagú ad hoc
bizottságot hoz létre.
(4) A titkos szavazást borítékba helyezett szavazólappal, lezárt urnába történő helyezéssel
bonyolítják le.
(5) Szavazategyenlőség esetén vagy eredménytelen titkos szavazás ugyanazon az ülésen egy
alkalommal megismételhető.
33.§ (1) Név szerinti szavazást bármelyik képviselő indítványozhat a szavazás megkezdése előtt,
annak rövid indokolásával. Az indítványról a képviselő-testület vita nélkül, egyszerű
szótöbbséggel határoz.
(2) Név szerinti szavazás esetén a jegyző abc sorrendben felolvassa a képviselők nevét. A
képviselők a nevük elhangzását követően „igen”, „nem”, „tartózkodom” nyilatkozattal szavaznak.
A jegyző a nyilatkozatot a névsoron feltünteti, a szavazatokat összeszámlálja és a szavazás
eredményéről a polgármestert tájékoztatja. A szavazás eredményét az elnök hirdeti ki. A névsort
csatolni kell a jegyzőkönyvhöz.
34.§ A szavazás eredményét a polgármester állapítja meg és ismerteti az önkormányzat döntését.

2021. 03. 08. 13:08

MHK Jogszab�ly szolg�ltat�s

7 / 10

http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh1eg0ed1dr4eo9dt6ee3em4c...

7. A jegyzőkönyv
35. §
(1) A testületi ülésről készített jegyzőkönyv első példányához csatolni kell a
meghívót és a mellékleteit, az elfogadott rendeleteket, a jelenléti ívet.
(2) A képviselő kérelmére az írásban is benyújtott hozzászólást is mellékelni kell a
jegyzőkönyvhöz.
(3) A hozott határozatot meg kell küldeni a jogszabályban meghatározott szervnek,
személynek is.
(3) A képviselő-testületi ülésről készített jegyzőkönyveket – a zárt ülésről készült
jegyzőkönyvek kivételével – az Abaújszántói Közös Önkormányzati Hivatal Felsődobszai
Kirendeltségén bárki megtekintheti.
(4) A jegyzőkönyvből készített kivonat, másolat, az önkormányzati rendelet, hozott
határozat szövegének hitelesítésére a jegyző, távolléte esetén az aljegyző, vagy együttes
akadályoztatásuk esetén a titkársági és igazgatási ügyintéző jogosult.
IV. Fejezet
A települési képviselő
36.§ A képviselő főbb kötelezettségei:
a.
b.
c.

köteles tevékenyen részt venni a képviselő-testület munkájában,
köteles olyan magatartást tanúsítani, amely méltóvá teszi a közéleti tevékenységre
köteles a tevékenysége során tudomására jutott állami és szolgálati titkot
megőrizni, titoktartási kötelezettsége megbízatásának lejárta után is fennáll

d.
e.

köteles bejelenteni a személyes érintettségét a döntéshozatalnál
köteles bejelenteni, ha nem tud megjelenni a képviselő-testületi ülésen

V. Fejezet
A képviselő-testület bizottságai
37. § (1) A Képviselő-testület – meghatározott önkormányzati feladatok ellátására- állandó,
vagy ideiglenes biztosságokat választ.
(2) A Képviselő-testület a következő bizottságot hozza létre:
Ügyrendi Bizottság 3 fővel. Az Ügyrendi Bizottság tagjainak névsorát a rendelet 2.
számú függeléke tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az általa szükségesnek tartott esetben, meghatározott feladat
ellátására ideiglenesen bizottságot hoz létre. Az ideiglenes bizottság megbízása feladatának
elvégzéséig, illetőleg az erről szóló jelentésnek a képviselő-testület által történő elfogadásáig
tart.

VI. Fejezet
A polgármester, az alpolgármester, a jegyző, és aljegyző
38.§

(1) A polgármester tisztségét főállásban látja el.
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(2) A Képviselő-testület egy alpolgármestert választ saját tagjai közül, aki társadalmi
megbízatásban látja el feladatait.
(3) A polgármester minden héten szerdán 9.00 – 12.00 óra között fogadóórát tart.
(3) Az alpolgármester konkrét feladatát a polgármester esetenként határozza meg.
(4) A Képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörök:
a) lakhatási támogatás megállapítása
b) gyógyszertámogatás megállapítása
c) temetési támogatás megállapítása
39.§ (1) A jegyző feladata a helyi önkormányzatokról szóló törvényben foglaltakon túl az
önkormányzati munkával összefüggésben a következők:
a. közreműködik a képviselő-testület munkatervi javaslatának elkészítésében,
b. gondoskodik arról, hogy az előterjesztések és a döntéstervezetek a törvényességi követelményeknek
megfeleljenek,
c. ellátja továbbá mindazon feladatokat, amellyel a képviselő-testület és a polgármester megbízza.
(2) A jegyző a Kirendeltségen minden héten egy alkalommal fogadóórát tart.
40.§ (1) A jegyzőt akadályoztatása esetén az aljegyző helyettesíti.
(2) Az aljegyző feladatát a jegyző határozza meg.
41.§ A jegyzői és aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk
esetén a jegyzői feladatokat a képesítési és alkalmazási feltételeknek megfelelő, a hivatal
alkalmazásban álló, legmagasabb fizetési osztályba besorolt köztisztviselő látja el.
VII. fejezet
8. A közmeghallgatás és lakossági fórum
42. § (1) Az önkormányzat a lakosság és a társadalmi szervezetek tájékoztatását, a
fontosabb döntésekbe való bevonását lakossági fórumok és a közmeghallgatás intézményével
biztosítja.
(2) A képviselő-testület a lakossági fórumok szervezéséről esetenként dönt.
43. § (1) A képviselő-testület évente egy alkalommal előre meghirdetett munkaterv szerinti
időpontban közmeghallgatást tart. A közmeghallgatás helyét és időpontját legalább 15 nappal
korábban a lakosság tudomására kell hozni az Abaújszántói Közös Önkormányzati Hivatal
Felsődobszai Kirendeltségének hirdetőtábláján történő közzététel útján.
(2) A közmeghallgatáson kötelesek részt venni a képviselők és a jegyző.
(3) Az ülésen a lakosok közérdekű ügyben szólalhatnak fel.
(4) A lakosok a képviselő-testülethez, a képviselőkhöz, a polgármesterhez,
alpolgármesterekhez vagy a jegyzőhöz kérdéseket intézhetnek, amelyre a megkérdezettnek kell
válaszolni.
(5) Az ülésen elhangzott közérdekű kérdéseket és javaslatokat a képviselő-testület
megtárgyalja és értékeli. Amennyiben az azonnali válaszadásra, intézkedésre nincs lehetőség,
kijelöli azt a szervet, vagy személyt, amely, vagy aki az elhangzott felszólalás tartalmát
megvizsgálja és a szükséges intézkedéseket megteszi.
(6) A közmeghallgatáson elhangzott hozzászólások tartalmát a polgármester által kijelölt
személy megvizsgálja és a szükséges intézkedéseket előkészíti. A polgármester azokra a
kérdésekre, amelyekre azonnal nem tud választ adni, 15 napon belül értesíti az illetékest.
VIII. Fejezet
Települési nemzetiségi önkormányzat
44.§ (1) Az önkormányzat együttműködik a helyi nemzetiség életkörülményeinek javítása,
kulturális értékeinek megőrzése érdekében közvetlen választással létrehozott roma nemzetiségi
önkormányzattal.
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(2) A települési nemzetiségi önkormányzattal való együttműködés keretében a polgármester
szükség szerint egyeztető megbeszélést kezdeményez a települési nemzetiségi önkormányzat
elnökével.
(3) Az önkormányzat biztosítja a helyi roma nemzetiségi önkormányzat (a továbbiakban:
nemzetiségi önkormányzat) működési feltételeit a következő módon:
a) a hivatalban a nemzetiségi önkormányzat munkáját nemzetiségi referensi feladatokkal
megbízott ügyintézők segítik,
b) az önkormányzat biztosítja a nemzetiségi önkormányzatok üléseinek összehívásával,
lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátását,
c) az önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat üléseinek megtartásához a hivatalban
helyiséget biztosít, továbbá külső helyszínen történő testületi ülés megszervezéséhez (pl.
közmeghallgatás) igény esetén segítséget nyújt,
d) a hivatal, mint a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve ellátja a
gazdálkodási feladatokat.
(4) A (3) bekezdésben foglaltak részletes meghatározására az önkormányzat és a nemzetiségi
önkormányzat által kötendő megállapodásban kerül sor. A megállapodást szükséges szerint, de
évente legalább egyszer felül kell vizsgálni.
IX. Az önkormányzat költségvetése, vagyona
45.§ (1) Az önkormányzat tulajdonára és gazdálkodására vonatkozó legalapvetőbb rendelkezéseket
külön önkormányzati rendelet határozza meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetését önkormányzati rendeletben határozza meg.
X. Fejezet
A társulások
46.§ (1) A Szikszói Kistérségi Társulásra átruházott hatáskörök:
a) orvosi ügyeleti feladatellátás megszervezése és működtetése,
b) házi segítségnyújtás működtetése,
c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetése.
(2) Az Abaújszántó és Térsége Szociális- és Gyermekjóléti Alapellátási Társulásra
átruházott hatáskörök:
a) gyermekjóléti feladatok, családsegítés,
b) szociális étkeztetés
(3) Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulásra
átruházott hatáskörök:
a) az Mötv. 13.§ (1) bekezdés 19. pontja alapján meghatározott hulladékgazdálkodási
feladatok ellátása.
Záró rendelkezések
47. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a Felsődobsza Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 3/2018. (III. 15. ) önkormányzati rendelete és módosításai.
Tóth László
polgármester

Dr. Lerch Ernő Ottó
jegyző

Csatolmányok
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Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019.(XI.13.) önkormányzati rendelete
Az intézményekben alkalmazandó nyersanyagnormákról és térítési díjakról szóló 9/2016. (VIII.15.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Felsődobsza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 8.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. §
Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének Az intézményekben alkalmazandó
nyersanyagnormákról és térítési díjakról szóló 9/2016. (VIII.15.) önkormányzati rendelet 3. §-a
helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat az étkeztetést biztosító intézményben alkalmazott nyersanyagnormákat, valamint
az étkeztetésre vonatkozó intézményi térítési díjakat a következők szerint állapítja meg.:
Tízórai
Ebéd
Uzsonna
nyersanyagnorma
nyersanyagnorma
nyersanyagnorma
Nyersanyagnorma
(Ft/fő/nap)
áfa
(Ft/fő/nap)
áfa
(Ft/fő/nap)
áfa
összesen
nélkül
nélkül
nélkül
Óvoda
70,-Ft
180,-Ft
55,-Ft
305,-Ft
Általános
75,-Ft
260,-Ft
65,-Ft
400,-Ft
iskola
Munkavállalók
350,-Ft
étkeztetése (napi
350,-Ft
1x)
Vendégebéd
350,-Ft
350,-Ft
2. §
Ez a rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba.

Tóth László
polgármester

Dr. Lerch Ernő Ottó
jegyző
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