JEGYZŐKÖNYV

B a r l ah i d a

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
2016. év december hó 5. napján
megtartott

Határozatok:
Sorszáma

Kódja

37/2016.(XII.05.)
38/2016.(XII.05.)
39/2016.(XII.05.)
40/2016.(XII.05.)
41/2016.(XII.08.)
42/2016.(XII.08. V
43/2016.(XII.08.)

Rendeletek;
Sorszáma (ki
hirdetés ideje)

Tárgya

9 /2 0 1 6 .(X II.0 8 .) A k ö z sé g h ely i é p íté si sz a b á ly z a tá ró l
sz ó ló
6/2006.(111.21.)
ö n k o rm á n y z a ti
re n d e le t m ó d o sítá sá ró l

10/2016.
(XII.08.)

Az önkormányzat 2016. évi költségvetés
ének módosításáról

Kapcsolódó önkorm ányzati
rendelet
(Módosítás, vagy hatályon
kívül helyezés)

Kódja

Jegyzőkönyv

Készült:

Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestületé
nek 2016. december 5-én 17,00 órakor megtartott
nyilvános üléséről

Az ülés helye:

Önkormányzati hivatal épülete
Barlahida

Jelen vannak

Hári Barnabás polgármester
Rezes István alpolgármester
Blaskovics Barnabás, Bedő Zsolt
Pálfi László települési képviselők
Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal részéről:
Kovácsné Horváth Anikó jegyző

Napirend

előtt:

Hári Barnabás polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a
képviselőtestület ülése határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő települési képviselő közül
mindenki jelen van.
Ezt követően a képviselőtestület ülését megnyitotta.
A képviselőtestület a polgármester javaslatára az alábbi napirendet fogadta el egyhangúlag:
Napirend:
1. Polgármester beszámolója a két ülés közt végzett munkáról
Előadó: Hári Barnabás polgármester
Előterjesztés: szóban
2. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Előterjesztés: írásban
3. A helyi építési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Előterjesztés: írásban
4. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Hári Barnabás polgármester
Előterjesztés: írásban
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5. A 2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Előterjesztés: írásban
6. A társulások munkájáról szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Hári Barnabás polgármester
Előterjesztés: írásban
7. Lakóhely környezeti állapotáról szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Hári Barnabás polgármester
Előterjesztés: írásban
8. A helyi adózás rendjéről szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Előterjesztés: írásban
9. Egyebek

Hári Barnabás polgármester Bedö Zsolt települési képviselő, személyében tett javaslatot
jegyzőkönyv hitelesítőnek.

A képviselőtestület a javaslattal egyetértett.

Napirend

tárgyalása;

1. Polgármester beszámolója a két ülés közt végzett munkáról
Előadó: Hári Barnabás polgármester

Hári Barnabás: Beadott pályázataink eredményéről még nem tudunk semmit.

A polgármester beszámolójával kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, az elhangzottakat
a képviselőtestület tudomásul vette.

2, A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Az írásos előterjesztést és a rendelet tervezetet a képviselőtestület tagjai előre kézhez kapták.
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 5 „igen
szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
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BARLAIííDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2016. (XII. 08.) önkormányzati
rendeleté
a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól
(a rendelet teljes szövege csatolva a jegyzőkönyvhoz)

3. A helyi énftási szabályzatról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előadó:' Kovácsáé Horváth Anikó jegyző
Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, illetve a kiegészítés nem hangzott el. a
képviselőtestület 5„ igen ” szavazattal az alábbi rendeletét alkotta.

BARLAHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2016. (XII. 08.) önkormányzati
rendelete
. község helyi építési szabályzatáról szóló 5/2006. (11121.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

4. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Hári Barnabás polgármester
Az írásos előterjesztést és a rendelet tervezetet a képviselő-testület tag}aji előre kézhez kapták
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, illetve kiegészítés nem hangzott el, a képviselő
testület 5 igen’ szavazattal az alábbi rendeletét alkotta.

BARLAHIDA K Ö ZSÉG Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V IS E L Ő -T E S IÖ L E IÉ N E K

10/2016. (Xíí. 08 .) önkormányzati
rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítását ól
(az írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz
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5. A 2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző

Az ellenőrzési munkatervet a képviselőtestület tagjai előre kézhez kapták.
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, illetve kiegészítés nem hangzott el, a
képviselőtestület 5 „ igen ” szavazattal az alábbi határozatot hozta:

37/2016. (XII.05.) számú határozat
Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az írásos
előterjesztésben foglaltak szerint a 2017. évi belső ellenőrzési tervet
elfogadja.

Felelős:

Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Hári Barnabás polgármester
Határidő: 2016. november 30.

6. A társulások munkájáról szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Hári Barnabás polgármester

Az írásos előterjesztést a képviselőtestület tagjai előre kézhez kapták.
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, illetve kiegészítés nem hangzott el, a
képviselőtestület 5 „ igen ” szavazattal az alábbi határozatot hozta:
38/2016. (XII.05.) számú határozat
Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a társulások
munkájáról szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint
j ó v áh a g y j a.

Felelős: Hári Barnabás polgármester
Határidő: 2016. december 31.

7. Lakóhely környezeti állapotáról szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Hári Barnabás polgármester

A beszámolóról szóló írásos előterjesztést a képviselőtestület tagjai előre kézhez kapták.
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Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, illetve kiegészítés nem hangzott el, a
képviselőtestület 5 „ igerí' szavazattal az alábbi határozatot hozta:
.19/2016. (XII.05.J számú határozat
Barlahida

K ö z sé g i Ö n k o rm á n y z a t K é p v ise lő te stü le te

a la k ó h e ly k ö rn y e z e ti á lla p o tá ró l szó ló b e sz á m o ló t az
e lő te rje s z té s b e n fo g la lta k sz e rin t e l f o g a d j a.

Felelős: Hári Barnabás polgármester
Határidő: 2016. december 31.

8. A helyi adóztatásról szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző

Az írásos előterjesztést a képviselőtestület tagjai előre kézhez kapták.
Az előterjesztéssel kapcsolatos hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 5 „ igen
sz a v a z a tta l az alábbi h a tá ro z a to t h o zta:
40/2016. (XII.05.J számú határozat
Barlahida

K ö z sé g i Ö n k o rm á n y z a t K é p v ise lő te stü le te a h ely i a d ó z ta tá sró l

szó ló b e s z á m o ló t a z írá so s e lő te rje sz té sb e n fo g la lta k sz e rin t tu d o m á su l v eszi
és

elfogadja.

Felelős: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Határidő: 2016. december 31.

8. Egyebek
.,
a.l Lenti Rendelőintézet génnarkia karbantartásához hozzáiarulas_
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
A jegyző ismertette Lenti Város Polgármesterének tárgyban írt levelét.

Hári Barnabás: Javaslom, hogy az éves karbantartáshoz járuljunk hozzá. Barlahida Község
Önkormányzata számára 39.672,- F t k ö telezettséget je le n t éves szinten.
Az
elhangzott előterjesztéssel kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, a
képviselőtestület 5 „ /ge/f’szavazattal az alábbi határozatot hozta:

5

41/2016. (XII-05.1 számú határozat

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
a Lenti Rendelőintézet berendezései éves karbantartásának
költségeihez kíván hozzájárulást biztosítani.

Barlahida

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a meg

állapodás aláírására.
Felelős:
Fiatáridő:

Hári Barnabás polgármester
2016. november 20..

b.l O rs z á g o s Mentőszolgálat Alapítvány támogatása
Előadó: K o v á c s n é Horváth Anikó jegyző

Kovácsné Horváth Anikó: Az alapítvány azzal kereste meg az önkormányzatot, hogy
támogatását kérje a Lenti Mentőállomás mentőautóinak felszereltsege javitasa tárgyában.
Újraélesztéshez LUCAS mellkasi kompressziós rendszert szeretnének vásárolni. A műszer
értéke 4.051.300,- Ft.
Hári Barnabás: Javaslom, hogy 20.000,- Ft-tal támogassuk a készülék megvásárlását.
Az

elhangzott előterjesztéssel kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, a
képviselőtestület 5 „ /geA’szavazattal az alabbi határozatot hozta:

42/2016. (XII.05.1 számú határozat
Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
az Országos Mentőszolgálat Alapítvány részére 20.000,- Ft
támogatást nyújt ahhoz, hogy a Lenti Mentőállomás
autója felszereltségének javításához LUCAS mellkasi
kompressziós rendszert vásároljon.

Felelős:
Határidő:

Hári Barnabás polgármester
2016. november 20.

c.l A 2016-2030 gördülő fejlesztési terv módosításának elfogadása (ivóvíz)
Előadó: Hári Barnabás polgármester
Az írásos előterjesztést a képviselőtestület tagjai előre kézhez kapták,

A polgármester ezt követően felolvasta a határozati javaslatot.
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Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, illetve kiegészítés nem hangzott el, a
képviselőtestület 5 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozta:

43/2016. ÍXII.05.) számú határozat
Barlahida Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak -zalai Víz - és
Csatornamű Zrt. által elkészített 2016. évi módosított 15 éves gördülő fejlesztési tervben
leírtakkal - 2016 - 2030 időszakra- egyetért, azt az írásos előterjesztésben foglaltaknak
megfelelően elfogadja.

A képviseletre jogosult Önkormányzat képviselő testületé a 11-29447-1-001-00-55 MEKH
azonosító kóddal rendelkező Barlahida -IV víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési tervében
szereplő MEKH által elfogadott 2016 évre vonatkozó még meg nem rendelt munkákat meg
rendeli az Észak - zalai Víz - és Csatornamű Zrt.-tői.
Felelős:
I Iári Barnabás polgármester
Határidő: 2016. december 10.

Az ülésen több napirendi pont nem szerepelt, illetve felvetés nem hangzott el a jelenlévők
részérói, így ezt követően a Hári Barnabás
polgármester bejelentette, hogy Bursa
Hungárián je isőoktatási ösztöndíj pályázat kerül elbírálása.
Ezt követően elrendelte a zárt ülést.

k.m.f.

polgármester

\

Bedő Zsolt
jegyzőkönyv hitelesítő
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Kovácsné Horváth Anikó
jegyző

Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2016. (XII.08.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (1)
bekezdése alapján, továbbá a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva, a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatásról szóló pályázati kiírásban foglaltak végrehajtására szociális célú tűzifa
támogatás helyi szabályairól a következőket rendeli el:
,
.
!§ .
(1) A rendelet hatálya Barlahida község közigazgatási területén - a polgárok személyi
adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerinti - bejelentett lakóhellyel,
állandó lakcímmel rendelkező, szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény (továbbiakban: Szt.) 3. §-ban meghatározott személyekre terjed ki.

2-§
(1) Barlahida Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) térítésmentesen tűzifát
biztosít azon szociálisan rászoruló személynek, aki Barlahida községben bejelentett állandó
lakóhelyén életvitelszerűen él, és az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek
megfelel.
(2) A jelen rendeletben használt család, egyedül élő
meghatározottakat kell érteni.

és háztartás fogalmára a Szt-ben

(3) A kérelem elbírálásához a havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem
benyújtását megelőző hónap jövedelmét, a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve
vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző 12
hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni.
3-§

(1) A kérelmek elbírálása során előnyt élvez aki:
a) szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak
ellátására, időskorúak járadékára, vagy —tekintet nélkül annak természetbeni vagy
pénzbeli formában történő nyújtására - települési támogatásra (e támogatásban
részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével
kapcsolatos) támogatásban részesül,
b) a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család,

c) a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott
hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család,
d) a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket nevelő család,
e) 3 vagy annál több gyermeket nevel,
g) ápolási díjrajogosult,

h) 70 éven felüli egyedül élő nyugdíjas, vagy
i) családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 300 %-át
nem haladja meg.

(2) A tűzifa 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.

4-§

(1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra a kérelmező
vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.

azon ingatlan

(2) A tűzifában részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak
saját használatra használhatja fel.
(4) Amennyiben a jogosult az e rendelet alapján részére biztosított tűzifát értékesíti, vagy utólag
megállapításra kerül, hogy azt nem a jogosult igényelte és kapta, a következő évek során
ugyanezen jogcímen való juttatás igénylésekor kizárható.

5.§

Tűzifa támogatás mértéke háztartásonként legalább 1 n r , de legfeljebb 5 mJ lehet.

M
(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre
indul.
(2) A kérelmeket tárgyév november 20. napjától tárgyévet követő év január 31. napjáig lehet a
Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatalhoz benyújtani.
(3) A kérelmek elbírálásáról - átruházott hatáskörben - a polgármester dönt.
(4) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény
aláírásával igazolja.
(5) Az önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.

A rendelet 2016. december 10. napján lép hatályba.

Barlahida, 2016. december 5.

A rendelet kihirdetve:

Csömödér, 2016. december 8.

1. melléklet a 8/2016. (XII.08.) önkormányzati rendelethez

KERELEM
SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA IGÉNYLÉSÉHEZ
Személyi adatok
1. N é v :.....................................................................................................................................
2. Születési n é v :......................................................................................................................
3. Születési hely és idő:........................................................................................TÁJ szám:
4. Anyja n ev e:..............................................................................................................................

5. Az igénylő bejelentett állandó lakóhelyének cím e:........................................................
6. Ha az ellátást igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselő n ev e:.....................
7. A törvényes képviselő bejelentett lakóhelyének cím e:...................................................
8. Az igénylővel egy lakóingatlanban élők szám a:.............fő.
9. A 8. pontban szereplő személyek adatai (kérelmező adatait itt nem kell feltüntetni):

Név
/születési név is/

Családi állapot

Kérelmezőhöz
fűződő kapcsolat
/pl. házastárs,
élettárs, gyermek
stb./

Születési idő

Anyja neve

TÁ J száma

/év, hó, nap/

a)
b)
c)
d)
ej
0
g)
h)

KITÖLTÉSI UTASÍTÁS
1. Bejelentett lakóhely címeként a személyi igazolványban szereplő lakóhely, illetve több lakóhely esetén az állandó
lakóhely címét kell feltüntetni.
2. A kérelmező és a vele azonos lakóingatlanban élők jövedelmét személyenként kell feltüntetni.
3. A havi jövedelem kiszámításakor a rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap, a nem
rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem
benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egyhavi átlagát kell együttesen figyelembe venni.
4. A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást vagy annak fénymásolatát
(nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás, szerződés stb.) a jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell.
5. Az egy főre jutó havi nettó jövedelem a lakóingatlanban élők összjövedelme osztva az ott élő személyek számával.

B) Jövedelmi adatok
Forintban
A jövedelmek típusai

Kérelmező

k lakóingatlanban élők jövedelme

jövedelme

a)

b)

c)

d)

e)

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre
rányuló egyéb jogviszonyból származó
övedelem és táppénz
2.

Társas és egyéni vállalkozásból származó
övedelem

3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak
értékesítéséből, vagyoni értékű jog
átruházásából származó jövedelem
4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb
nyugdíjszerű ellátások
5. A gyermek ellátásához és gondozásához
iapcsolódó támogatások (GYED, GYES,
GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj
stb.)
6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által
folyósított rendszeres pénzbeli ellátás
(munkanélküli járadék, képzési támogatás,
rendszeres szociális segély, ápolási díj,
rendszeres gyermekvédelmi támogatás
stb.)
7. Föld bérbeadásából származó jövedelem
8. Egyéb (pl. ösztöndíj, őstermelésből,
értékpapírból származó jövedelem,
kis összegű kifizetések stb.)
9. A lakóingatlanban élők havi nettó
jövedelme összesen
Egy főre jutó havi nettó jövedelem:

Fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel:

rendelkezem

nem rendelkezem

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Hozzájárulok, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a kérelem elbírálására jogosult szerv - az
állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján - szükség esetén ellenőrizze.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatok szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
„ 2 0 1 ...................................hó ....n ap
az ellátást igénylő,
vagy törvényes képviselőjének aláírása

Összesen

2. melléklet a 8/2016. (XII.08.) önkormányzati rendelethez

Átvételi elismervény

Alulírott
....................................................................szám

alatti

lakos

elismerem, hogy
201......................................... napon átvettem............. m3 szociális célú tűzifát.
Tudomásul veszem, hogy:
A tűzifa támogatásban részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak,
csak saját használatra használhatja fel.
Amennyiben a jogosult a tűzifát értékesíti, vagy utólag megállapításra kerül, hogy azt nem a
jogosult igényelte és kapta, a következő évek során ugyanezen jogcímen való juttatás
igénylésekor kizárható.

,201

aláírás

BARLAHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2016. (XII.08.) önkormányzati
rendelete
Barlahida község építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 5/2006. (III.2I.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Barlahida Község Önkormányzatának Képviselő testületé Magyarország Alaptörvénye 32.
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 13.§ (1) bekezdése, 62. §
(6) bekezdésének 6. pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján
Barlahida község építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 5/2006. (III.2I.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

l-§
(1) A R. 1.§ (2) helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1 .§ (2) A rendelet hatálya alá tartozó területen az OTÉK által meghatározott építési munkát
” végezni az OTÉK az egyéb általános érvényű törvényi és hatósági előírások, valamint a
helyi településrendezési eszközök (helyi építési szabályzat és a szabályozási terv)
rendelkezései szerint szabad".

(2) A R. 2.§ (2) helyébe az alábbi rendelkezés lép:
,,2.§ (2)
Az OTÉK által meghatározott és a tervben alkalmazott kötelező szabályozási
elemek módosítása kizárólag a szabályozási terv és az önkormányzati rendelet
módosításával lehetséges. ’’

(3) Hatályát veszíti a R. 2.§ (4), (6) bekezdése.
(4) Hatályát veszíti a R. 4.§ d), e), f), i) pontja.
(5) H a tá ly á t v e s z íti a R . 5.§ (2 ), (3 ), (4) b e k e z d é se .

2 .§
(1) A R. 6.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
,,6.§ (1) A területen az egyes övezetekben meghatározott rendeltetésű építmények, illetve az
ennek megfelelő funkciók helyezhetők el. ”2
(2 ) A R . 6 .§ (2) b e k e z d é s a) p o n tja h e ly é b e az a lá b b i re n d e lk e z é s lép:

„ 6.§ (2) a) Az építési övezet igazodási előírásai alapján a kötelező előkertet 2-2 szomszédos
telken álló főépület figyelembe vételével a kialakult állapotnak megfelelően kell
megállapítani, amennyiben ez egyértelműen nem állapítható meg, illetve új területek
beépítése eseten terepviszonyok es a vízelvezetés megoldásának figyelembevételével
határozandó meg, ha ilyen korlát nem áll fenn, legalább 5 m-ben kell meghatározni. ”

(3) Hatályát veszíti a R. 6.§ (6), (5), (9) bekezdése.
(4) A 6.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ 6.§ (2) A beépítésre szánt területeken a szennyvízcsatorna hálózat kiépítéséig és a beépítésre
nem szánt területeken bármely szennyvizet eredményező létesítményt építeni vízzáró
szennyvíztároló, III. egyedi korszerű, szakszerű szennyvíz-tisztító kisberendezés létesítése
esetén lehet. A szennyvizek szikkasztása még átmenetileg sem végezhető. ”

(5) A R. 7.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ 7.§ (3) Légszennyező források és létesítmények védőtávolsága, védőterülete a
levegőtisztaság védelméről szóló jogszabályi előírások szerint tartandók be. A „ nagy
létszámú" állattartás célját szolgáló épületek es a trágya valamint egyéb bűzös hulladék
kezeléséhez szükséges építmények, berendezések, területek a belterület határától mért
legalább 500 m-en belül nem létesíthetők, a belterületen kívüli egyéb lakott telkek körüli 300
méteres távolságon belül nem helyezhetők el. ”

(6) A R. 7.§ (7) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ 7.§ (4) Közlekedési és közmű nyomvonalak és létesítmények védőtávolsága, védőterülete:
a) országos közutak (7401.j. és 742123J.) külterületi szakasza mentén az út tengelyétől
mért 50-50 m. ”

(7) A R. 7.§ (7) bekezdés e) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ 7.§ (7) e)A vízműkét belső, védőövezete a vízkivételtől mért 10 m sugarú kör, a külső,
védőövezet, annak lehatárolásáig, meghatározásáig illetve kijelöléséig 100 m sugarú
körgyűrű.14 Az érintett területen a beépítés feltételhez kötött. Amennyiben a védőterület
határai csökkenthetők, vagy megszüntethetők az érintett terület az építési övezetre
vonatkozó előírások szerint beépíthető a szabályozási terv és jelen rendelet módosítása
nélkül. ”

3-§
(1)
Hatályát veszíti a R. 10.§ (11) bekezdés a) pontja, a R. 11 .§ (7) bekezdés b), c) pontja,
a 13.§ (2) bekezdése.
(2) A R. 11.§ (7) bekezdés első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ l l . § (7) A zöldfelületek kialakítására az alábbi előírások vonatkoznak: ”

4§

(1) A R. 15.§ (2) bekezdés b) pontja utolsó mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ burkolt sportpályák kialakítása esetén 50 %-ra csökkenthető. ”

(2) Hatályát veszíti a R. 16.§ (7) bekezdése.
(3) Hatályát veszíti a R. 17.§ (7) bekezdése „az elvi építési engedélyben meghatározható ”
szövegrész.
(4) A R. 18.§ (2) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ 18.§ (2) b) A szabályozási tervben mezőgazdasági övezetbe sorolt, de az ingatlan_
nyilvántartásban erdőművelési ágban nyilvántartott, illetve az erdőtörvény hatalya ala
tartozó 1500 m2-t meghaladó területnagyságú telek a védelmi célú erdőövezetre vonatkozó
előírások szerint hasznosítható. ”

(5) Hatályát veszíti a R. 18.§ (8) bekezdése.
(6) A R. 18.§ (10) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ 18.§ (10) A mezőgazdasági övezetekben építhető egy-egy épület max. alapterülete 300 m ^
lehet, kivéve, ha a területhasználatnak megfelelő technológia ennél nagyobb szintterületű
építmény létesítését indokolja és az előírásoktól való eltérést környezet- és a
látványvédelem érdekeit biztosítva megengedi. ”

(7) A R. 19.§ (4) bekezdés első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép.
„ 19. § (4) A területen építményt elhelyezni, jelentős földmunkát végezni, művelési ágat
” változtatni a vonatkozó rendelkezések előírásainak megfelelően, valamint az alábbiak
figyelembe vételével csak úgy szabadj hogy a beavatkozás.

5.§
(1) A R. 20.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
,,20.§ (2) A közúti közlekedési területeken a közlekedési műszaki létesítmények elhelyezésén
túl csak a tömegközlekedést kiszolgáló létesítmények (pl: várakozó helyiség,
forgalomirányító helyiség) és legfeljebb A/2 méretű reklámépítmények helyezhetők el a
forgalom biztonságának figyelembevételével. ”

(2) Hatályát veszíti a R. 20.§ (3) bekezdés e) pontja, a (4) bekezdés f) pontja.
(3) A R. 21.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
,,21.§ (3) A 20 db, illetve annál több gépkocsit befogadó parkolókat kiemelt szegéllyel kell
kivitelezni, hogy a felületén összegyűjthető legyen a csapadékvíz, az ne folyhasson
közvetlenül a zöldfelületre. Ezeknél nagyobb parkoló felületekről és a szennyezéssel

veszélyeztetett gazdasági területek belső útjairól összegyűlő csapadékvíz csak hordalék és
olajfogó műtárgyon keresztül vezethető a csatornahálózatba (megépülte esetén), illetve a
nyílt árkokba. ”

(4) A R. 21 .§ (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ 21.§ (8) Meglevő, vagy tervezett lakóterületet 200 m-en belül megközelítő mobil
rádiótelefon bázisállomás (antennatorony és elektrotechnikai berendezéseket tartalmazó
konténer) elhelyezése településképi és esztétikai szempontból nem engedélyezhető. ”

(5) Hatályát veszíti a R. 22.§ d) pontja, a 23.§ (6) bekezdése.
(6) A R. 23.§ (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ 23.§ (5) A zavaró mértékű légszennyező környezeti emisszióval járó, szagos-bűzös
létesítmények körül a szennyező építménytől védőtávolságot kell biztosítani. A
védőtávolságon belüli védőterületen állandó lakás céljára alkalmas, vagy élelmiszer- és
gyógyszergyártással, tárolással összefüggő új létesítmény, valamint egészségügyi-,
szociális- és oktatási létesítmény nem helyezhető el. ”

(7) A R. 24.§ (2), (3), (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„24.§ (2) A felszíni vízelvezető rendszeri a beépítésre szánt területeken a közhasználatú
terület kialakításának részeként, a beépítésre nem szánt területeken az azokat feltáró
úthálózat részeként, a talajvédelmi előírásoknak megfelelően kell megvalósítani.
(3) A vonatkozó jogszabályi előírások értelmében a befogadóba a csapadékvíz csak tisztán
kerülhet.
A szennyeződésmentes csapadékvíz a létesítmények zöldfelületein
elszivárogtatható, vagy közvetlenül a befogadóba vezethető.
(4) A kialakult beépítésű, szennyvízközmű-hálózattal még el nem látott területen a
közműhálózat kiépítéséig a zárt és szivárgásmentes közműpótló használata kötelező. ’’

(8) Hatályát veszíti a R. 24.§ (9) bekezdése.

6 -§
(1) A R. 25.§ (1), (10) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ 25.§ (1) Bármely zajt kibocsátó vagy rezgést okozó funkció, területhasználat csak abban az
esetben megengedett, ha az általa okozott üzemi eredetű környezeti zaj, illetve
rezgésterhelés mértéke a hatályos jogszabályban az adott területhasználatú területre, az
adott létesítmények körére megállapított határértékeket nem haladja meg. ”
(10) A területen érintett minden telektulajdonosnak gondoskodni kell arról, hogy a tulajdonán
rendezetlen,, illegális hulladéklerakás ne történjen. A magánterületen lévő (illegálisan)
lerakott hulladékok környezeti ártalom nélküli felszámolásáról (elszállítás) és az igénybe
vett terület rendeltetés szerinti állapotnak megfelelő rendezéséről a tulajdonosnak kell
gondoskodni. (A közterületen lévő illegális hulladéklerakás kármentes felszámolásáról és
az igénybe vett terület rendezéséről az önkormányzat gondoskodik.) ”

(2) Hatályát veszíti a R. 25.§ (8) bekezdése.
(3) Hatályát veszíti a R. 26.§ (1), (2), (4) bekezdése.
(4) A R. 28.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
,,28.§ (1) A védett érték jókarbantartása, időszakonkénti felülvizsgálata és állapotának
megóvása a tulajdonos kötelessége. A védett értékek megfelelő fenntartását és megőrzését egyebek között - a rendeltetésnek megfelelő használattal kell biztosítani. ”

(5) Hatályát veszíti a R. 28.§ (4) bekezdése, a 29.§ (1) bekezdése.

7.§
(1) A R. 29.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„29. § (3) A területen különös gonddal kell óvni a természetet, kiemelten a természet közeli
állapotú területeket, értékes élőhelyeket (nádasok, vízpartok és medrek). ’’

(2) Hatályát veszíti a R. 29.§ (5) bekezdés a), d) pontja.

8 -§

A rendelet 2016. december 10-én lép hatályba.

A rendelet kihirdetve:

Csömödér, 2016. december 8.

BARLAHIDA K Ö ZSÉGI ÖNKORM ÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2016. (XII.08.) önkormányzati
RENDELETE
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének
módosításáról

32. c ik k (2)
a z A la p tö rv é n y 32. c ik k (1)
2016. é v i k ö ltsé g v e te se n e k

Barlahida K ö z sé g i Ö n k o rm á n y z a t K é p v ise lő -te stü le te a z A la p tö rv é n y
b e k e z d é sé b e n m e g h a tá ro z o tt e re d e ti jo g a lk o tó i h a tá sk ö ré b e n ,
b e k e z d é s f) p o n tjá b a n m e g h a tá ro z o tt fe la d a tk ö ré b e n e ljá rv a
m ó d o sítá sá ró l az a lá b b ia k a t re n d e li el:

L§
Az önkormányzat módosított kiadási főösszege 51.914 ezer Ft, módosított bevételi főösszege
51.914 ezer Ft.
2-§
Az önkormányzat módosított működési célú bevételi előirányzata 48.967 ezer Ft, módosított
működési célú kiadási előirányzata 46.702 ezer Ft.

3-§

Az önkormányzat módosított felhalmozási célú kiadási
módosított felhalmozási célú bevétele 2.947 ezer Ft.

előirányzata 4.736 ezer Ft,

4-§

Az önkormányzat módosított működési célú tartaléka 20.751 ezer Ft.

5-§

Az önkormányzat 2016. évi módosított bevételeit es kiadásait a rendelet 1. es 2. melléklete
tartalmazza.

6.§

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2016. költségvetési év
vonatkozásában kell alkalmazni.

Hári Barnabás
polgármester

Záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2016. december 8. napjan, az önkormányzat hirdetőtábláján
történő közzététellel.

Csömödér, 2016. december 8.

Kovácsné Horváth
jegyző

2. m elléklet az 10/2016. ( XI1.08. } önkormányzati rendelethez
BARLAHSDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVETELE1 - K IA P A S ^

Megnevezés

l.rcrieti

2 0 1 5 .évi
v é rh a tó

20 34. évi
teljesítés

tlfilrán y ziu

Módosított
dőirányí.ftt í

Módosított
élokinyzat 3.

Módosított

előirányzat .2

76 441

í. K IA D Á S O K
1 Személy; juttatások

40

4962

3758

1391

1027

9529

9361

912
10268

912
11477

3649

936
26791

936
74797

24079

25953

20441

42665

41970

41252

46702

4327

4403

36

42 799

4660
45 912

51 438

V

43 275

46 388

914

19423

12943
9138

16056

18635

9138

9138

1037

1037

1037

3252

26365

2. M unkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási a d ó ________
3. Dologi kiadások___________

1753

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
. Egyéb működési célú kiadások
6, Működési kiadásuk

6441

1368

Beruházások
2972

8, Felújítások
9, Egyéb felhalm zást célú kiadások

278

50426

10. Felhalmozási kiadások

42 665

K öltségvetési k ia d á so k összeseit
49

II. BEVÉTELEK
1, M űködési célú tám ogatások
ál lám háztartáson belülről
2, Közhatalm i bevételek
3. M űködési bevételek

4. Működési célú átvett pénzeszközök
M űködési b evételek
6. Felhalmozási célú tám ogatások

38546

23117

3390

28944

2947

állam háztartáson belülről_______ _
7. Felhalmozási bevételek
Felhalmozási eeBú átvett

>ein/.eszközök

2947

38701

9. Felhalmozási bevételek

31 891

23 117

23 252

26355

19 548

19 ^47

19 547

1776

10023

20023

20023

18242

20023

20023

20023

476

476

iKSlfeégvc-tési b evételek' és 'kádasok

22 690

íegyealége A -B
F IN A N SZ ÍR O Z Á SI j& V E T K L K K

476

. M e g e l ö l e g e z e s _________________ __
2. Hitel-, kölcsönfelvétel állam háztartáson
_________
igénybevételé
Maradvány
3.
4.' F in a n szíro zá si B E V É T E L E K összesen

kívülről

ív":finanszírozási kiapasqk
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés állam háztartáson
kívülre
l M egelőlegezés visszafizetésé

7916

.................

3. F in a n szíro zá si K IA D Á S O K összesen

761

8394

3. m elléklet az 1 0 /201 6. (X li.0 8 .) önkorm ányzati rendelethez

Barlahida Önkormányzat 2016. évi
mftiknrféRi. felhalmozási bevételei és kiadásai nevetőnként

Ezer ft-ban

BEVÉTELEK

Előirányzat
Eredeti flódosítoflódosítoVIc dosítoti

B1 Működési célú iám. államháztartások belülről

B11Önkormányzatok műk. iám.
B16Egyéb működési célú támogás
B 3 Közhatalmi bevételek
^
B34Vagyoni típusú adók(magánsz. konnm. adója)
^
B351 Értékesítési és forgalmi adók(he!yi iparűzési adó)
B354Gépjárműadók
B355 Egyéb áruhasználati(talajterhelési díj)
B36Egyéb közhatalmi bevételek
B4 Működési bevételek
B6 Működési célú átvett pénzeszközök
Költségvetési működési bevételek összesen:
........
B8 Finanszírozási bevételek
B811 Hitei-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívüli öl

B813Maradvány igénybevétele
M rtKTSnFSf REVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

l

18635
15562
3073
9138

18056
15143
913
9138

12943
12030
913
9138

12943
12030
913
9138

330
8295
480

330

330

330

8295
480

8295
480

8295
480

33
1037
0
231:18

33
1037
134
23252

33
33
1037
1037
134
134
26365: ■ '28944j

20023

20023

20023

20023

20023
483881

20023
48967J

20023
20023
!:: 43141| _ 43275!

2947

B2 Felhalmozási célú támogatások
B5 Felhalmozási bevétetek
B52lngatlanok értékesítése
__ _
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B73Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési felhalmozási bevétel összesen:

pT..

Q|

I

2947 j

B8 Finanszírozást bevételek
_ n
B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
B813Maradvány igénybevétele
FFI HALMOZÁS1 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN;
\ BEVÉTELEK MINDÖSS Z E S E N

...

Ő| ......... Ól

...... ' 0j

2§47j

431411 432751 463881 519141

2
Ezer Ft-bart
K 3 Dolotji kiadások
K2 Munkaadókat terh. jár.
Ebből K1 személyi juttatás
Összes kiadás
Eredeti Módos. Módos. M ódos. Eredeti Módos. M ódos. Módos. Eredeti Módos. Módos. M ódos. Eredeti Módos. Módos. Módos.
1657
1657
1657
1657
301
301
1138
301
301
1188
1138
3096
1138
3096
3096
3096
Önkományzatok és önk. hív. iq. tev
281
281
925
281
281
925
281
281
Köztemető-fenntartás és működtetés
229
229
229
229
229
229
229
229
Az önkormányzat! vaqyonnal való q.
1180
1180
1180
1180
1180
1180
Települési vízellátás
321
321
321
312
321
321
321
312
Köztutak, hidak üzemeltetése, fennt.
527
527
527
527
527
527
527
527
Vezetékes műsorelosztás
1209
1209
1209
1209
1209
1209
1209
1209
Nem veszélyes települési hulladék
157
157
137
157
157
157
157
137
Szennyvíz qyultés. elhelyezés
1189
1189
1189
1189
1189
1189
1189
1189
Közviláqítás
658
658
658
658
658
658
658
658
Zöldterület-kezelés
463
463
463
463
463
463
463
463
város- és közséagazd
Szociális étkeztetés
235
235
235
235
235
235
235
235
Kiskereskedelem
1102
1102
1102
1102
1102
1102
1102
1102
Könyvtári szoláltatás
1787
1787
1787
1787
515
515
515
1998
515
1998
1908
1998
4300
4300
4300
4210
Faiuaondnoki szolqátatás
146
146
146
146
146
146
146
146
Közművelődési tev. támogatása
Sart-munka proqr-téli közfoqlalk.
336
336
336
336
436
96
96
2872
96
712
712
1144
3644
712
1144
1144
Hosszú időtartamú közfoqialkoztatás
Kormányzati funkció megnevezése

Egészségfejlesztés
K1-3 ÖSSZESEN:

Ellátottak pénzbe!! juttatásai
K41 Családi támogatások
- rendszeres qvvt.
- óvdáztatási tám
K45 Foqlalkoztatással.kapós ellátáso
- FHT
K46 Lakhatással kapcs. ellátások
- lakásfenntartási támoqatás
- természetben nyújtott lakásfennt.
K«8 Egyéb nem intézményi ellátáso
- rendszeres szociális seoély
- átmeneti seqély
- temetési seqély
- közavóqyellatás
- Tűzifa tám
- eqyéb önk. rend. megállapított
K4 Ellátottak pénzeli juttat, ossz.:

14938

1623^

18237

19381

104
104

104
104

104
104

104
104

60
60

60
60

60
60

73
73

772

772

772

1191

350
75
23

350
75
23

350
75
23

324

324

324

350
75
23
41S
324

S36

936

936

1368|

3758

3848

3848

6ŰD8 ....

912

912

0

0

912

1252

10268

1147?

11477

0

0

0

0

0

Q

fi

G

12121

Ecivéb működési célú kiacások
Lovászi, Péks
Bursa
Lenti Kistérség Többcélú Társulás
Zalav í z Zalaecerszec
Előzöévi befizetés
Működési tartalék
K5 Egyéb működési célú összesen

MŰK. KIAD. ÖSSZESEN:
MŰK. BBV. ÖSSZESEN:
MŰK ÖSSZEGEK EGYENLEGE:

1571

134
24893
26791

1571
25
193
3113
134
134
22874 19043
24797 24079

1711
50
193
3113
135
20751
25953

42665
43141
475

41970 41252
43275 45388
■305
5136

46702
*48967
2265

193

1571
25
193

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
K6 Beruházások

496

4327

4403

K7 Felújítások

333

333

333

829

4660

4 736

0
476

-829

-4660
476

43141
*43141 j
~Ö |

43275
43275
0

K8 Egyéb Felhalmozási kiadások

FELHALM. KIAD. ÖSSZESEN:
FELHALM. BEV. ÖSSZESEN:
FELHALM. ÖSSZ. EGYENLEGE:
K9 Finanszírozási kiadások

iKfADÁSI FŐÖSSZEG;

[BEVÉTELI FŐÖSSZEG:
\A FŐÖ SSZEGEK EGYENLEGE:

476

2947
-1 789
476

46383)1
46388):

51914
51914

Oil

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

J E L E N L É T T ÍV

Név

Aláírás :

Hári Barnabás

polgármester

Rezes István

alpolgármester

Blaskovics Barnabás

képviselő

Páli! László

képviselő

Bedő Zsolt

képviselő

Ko vácsné Horváth Anikó

jegyző

Jegyző megbízásából
j egy zőköny vvezető

M e g h í v ó t {a k :

A nyilvános ülésen részt v ett.....fő érdeklődő állampolgár.

Barlahida község
Polgármestere
MEGHÍVÓ

Barlahida Község Önkormányzati Képviselőtestülete a következő ülését
2016. december 5-én /hétfő / 17,00 órakor tartja, melyre ezúttal tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Kultúrház
Barlahida

Napirend:
1. Polgármester beszámolója a két ülés közt végzett munkáról
Előadó: Hári Barnabás polgármester
2. A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
3. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Hári Barnabás polgármester
4. A 2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
5. Lakóhely környezeti állapotáról szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
6. A helyi adóztatásról szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
7. Társulások munkájáról szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Hári Barnabás polgármester
8. A helyi építési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
9. E gyebek

10. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázatok elbírálása
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Barlahida, 2016. november 23.

Tisztelettel:
Hári Barnabás sk.
polgármester

Előterjesztés

Barlahida Község Önkormányzatának 2016. december 5-én tartandó képviselő-testületi
ülésére
Tárgy: Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ..... /2016. (........... )
önkormányzati rendelet -tervezetének megtárgyalása a szociális célú tűzifa támogatás
helyi szabályairól
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Általános indoklás

A belügyminiszter pályázatot hirdetett a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről
szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 18. A
helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatása jogcím szerinti „települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására”.
A támogatás igénybevételéhez az kell, hogy a szociális rászorultság és a 2016. évi igénylés
részletes feltételeit legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatálybalépő
rendeletben szabályozza.
Az önkormányzati
rendeletben a szociális rászorultság szempontjait akként kell
meghatározni, hogy
a) szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak
ellátására, időskorúak járadékára, vagy - tekintet nélkül annak természetbeni vagy
pénzbeli formában történő nyújtására - települési támogatásra (e támogatásban
részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével
kapcsolatos) támogatásban részesül,
b) a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család előnyt élvezzen.
c) háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítására kerüljön sor.
A települési önkormányzat a szociális célú tűzifára való jogosultságról határozattal dönt.

Részletes indokolás

1-2. § A rendelet hatályának, általános rendelkezéseinek meghatározása.
3-4.§ Jogosulti kör rögzítése
5. § Támogatás mértékének szabályozása
6. § Eljárási rendelkezések meghatározása
7. § Hatályosulás rendelkezései

Kérem
a tisztel, képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg és fogadja el a
támogatás hely, szabályairól szóló ...J2016.(....) önkormányzati rendeletet.

Csömödér, 2016. november 3.

szociális tűzifa
'

Előzetes hatásvizsgálat szociális célú tűzifa biztosításáról szóló rendelet
megalkotásához

Társadalmi-gazdasági hatás;

A szociális ellátások feltételeinek javítása, az Alaptörvényben meghatározott szociális jogok
érvényre juttatása, a szociális biztonság megteremtése és megőrzése az önkormányzat
illetékességi területén.
Költségvetési hatás;

Nem tartalmaz felesleges adminisztratív előírásokat, így költségvetési hatása nincs.
Környezeti, egészségi következmények:

Nincs ilyen hatás.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

Csak a feltétlenül szükséges mértékű adminisztratív előírásokat tartalmazza.
Egyéb hatás;

Nincs ilyen hatás.
A rendelet megalkotása szükséges, jogszabályi előírás kötelezettsége miatt.
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: negatív
értékítélet a választók részéről, szociális ellátások megállapításának hiányossága, a szociális
ellátások biztosításában hátrány.
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

A rendelet alkalmazása nem igényel további személyi, tárgyi, pénzügyi feltételeket, s nem
igényel szervezeti változást sem.

Csömödér, 2016. november 9.

Előterjesztés
Barlahida Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2016. december 5-én tartandó
ülésére
Tárgy: A helyi építési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Általános indokolás
A Zala Megyei KormányhivataLMagyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. tv.(továbbiakban: Mötv.) 132.§ (l)-(3) bekezdéseiben biztosított törvényességi
felügyeleti jogkörében eljárva 2016. évi célvizsgálat keretében megvizsgálta
az
önkormányzat településrendezési tervét és a helyi építési szabályzatát.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településtrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI. 18.) Kormányrendelet (továbbiakban: kormányrendelet) 16.§ (l)-(7)
bekezdésében foglaltak szerint:
„16. § (1) Az önkormányzat a településszerkezeti tervet legalább 10 évente, a helyi építési
szabályzatot legalább 4 évente áttekinti, ellenőrzi és dönt arról, hogy:
a) továbbra is változatlan tartalommal alkalmazza,
b) módosítja, vagy
c) újat készít.
(2) A településszerkezeti terv módosítása esetén annak a településszerkezeti tervben történő
átvezetéséről folyamatosan gondoskodni kell.
(3) Amennyiben a korábbi módosítások időközi átvezetése nem történt meg, akkor a
településszerkezeti tervet legkésőbb az (1) bekezdés b) pontja szerinti módosításkor egységbe
kell foglalni.
(4) A településszerkezeti terv módosítását igénylő helyi építési szabályzat készítése vagy
módosítása esetén a településrendezési eszközök közös megalapozó vizsgálatra alapozva,
együtt készíthetők és közös alátámasztó javaslatot is tartalmazhatnak.
(5) Helyi építési szabályzat - a főváros esetében a kerületi építési szabályzat - készítése vagy
módosítása esetén a megalapozó vizsgálatot és az alátámasztó javaslatot - amennyiben
korábban készült - az időközben bekövetkező változásokra tekintettel kell aktualizálni. Abban
az esetben, ha nem készült korábban e rendelet szerinti megalapozó vizsgálat és alátámasztó

javaslat, azt el kell készíteni.
(6) Amennyiben a településrendezési eszköz módosítása nem a település egészére készül, úgy
a megalapozó vizsgálatot a településfejlesztés és településrendezés várható hatása szerinti
területre kell elvégezni, a szerkezeti összefüggések bemutatásával.
(7) Amennyiben a (3) bekezdés szerint a módosítások egységbe foglalása során összeállított
jelmagyarázat alkalmazása tartalmi módosítást eredményezne, a településszerkezeti tervet
módosítani kell.

A kepviselő-testület felé - mivel a fenti jogszabály által megadott határidőig a rendezési tervét
nem módosította - a Zala Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívással élt és felszólította
a képviselő-testületet, hogy a mulasztást pótolja, a felülvizsgálati kötelezettségének legkésőbb
2016. október 31-ig tegyen eleget, és annak eredményét döntésében érvényesítse. A
meghozott intézkedésről a Zala Megyei Kormányhivatalt írásban tájékoztatni kell.
A felülvizsgálat eredményességének elősegítése érdekében a Zala Megyei Kormányhivatal i
munkatársainak a közreműködésével személyes konzultációra került sor 2016. szeptember 8án a rendelet felülvizsgálata során felmerülő szakmai kérdések, esetleges jogértelmezési
problémák megbeszélése céljából.
Az egyeztetésen a településszerkezeti terv, és a helyi építési szabályzat felülvizsgálatának
folyamata is áttekintésre került.
A Zala Megyei Kormányhivatallal történt egyeztetés alapján jelen módosítással csak azon
szakaszok kerülnek módosításra, vagy hatályon kívül helyezésre, mely a felsőbb szintű
jogszabályokba ütközik,
A

rendeletünk felülvizsgálatakor, módosításakor az alábbiakat kellett figyelembe ven n i;
-

A 1998.01.01-től - 2007.12.31.-ig hatályos 46/1997.(XII.29.) KTM rendelet
felhatalmazta az önkormányzatot, hogy rendeletében a KTM rendeletben
meghatározott esetkörökön túl, az építési engedélyhez kötött tevékenységek körét
bővítse, illetve a tervdokumentáció jogszabálytól eltérő részleteit megállapítsa
Jelenleg jogsértő az olyan HÉSZ, amely meghatározza, hogy milyen építési
tevékenységek az engedélykötelesek és a tervdokumentáció részleteit meghatározza,
ezt jogszabály szabályozza, túlterjeszkedik a rendeletalkotási felhatalmazáson, mert a
hatályos „az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről,
valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról” szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm
rendelet meghatározza mi nem engedélyköteles, ezen felül, ami itt nincs felsorolva, az
engedélyköteles. Ezért hatályon kívül kell helyezni a tervdokumentáció tartalmát
meghatározó, valamint az engedélyhez kötött tevékenységek körét bővítő
rendelkezéseket.
- A 2008.01.01—2012.12.31-ig hatályban lévő 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet
felhatalmazast adott az önkormányzatnak a hatósági eljárásba vonható
szakhatóságok körének a bővítésére. Törvénysértő az olyan HÉSZ. amely
szakhatóságoknak hatósági hatáskört állapít meg, a HÉSZ szakhatóságokra és a
loepiteszre vonatkozó rendelkezéseket nem tartalmazhat! (pl. környezetvédelmi,
közlekedési, bányafelügyelet, tűzvédelmi szakhatóság). A 312/2012. (XI 8 ) Korm'
rendelet szabályozza a kérdéses esetköröket. A szakhatóságokra vonatkozó
rendelkezéseket szintén hatályon kívül kell helyezni.
- Jelenleg a hatályban lévő OTÉK 36. § (5) szerint az állattartó építmények
elhelyezesenek feltételeit - a közegészségügyi és az állategészségügyi, továbbá a
ornyezetvedelmi követelmények figyelembevételével - a helyi építési szabályzat
állapíthatja meg. Korábban a HÉSZ -ben szerepelhetett visszautalás arra, hogy az
állattartásról szóló önkormányzati rendeletekben van az épületek elhelyezésére
vonatkozóan rendelkezés. A jelenlegi szabályozás szerint azonban ezek a helyi
szabályokat

& kedvtelésbő1 tartott állatokra vonatkozóan tartalmazhatnak

-

A haszonállatok tartására vonatkozóan 2012. október 1. napján hatályba lépett a 2008.
évi XLVI. tv (továbbiakban: Éltv) módosításáról szóló 2012. évi XVIII tv. 5.§-a,
mely az Éltv. 6.§-át a következő (6) bekezdéssel egészítette ki: Mezőgazdasági
haszonállat tartása önkormányzati rendeletben nem korlátozható. Tehát a
településünk közigazgatási területén nem tiltható, nem korlátozható a mezőgazdasági
haszonállatok tartása, ilyen tartalmú rendelkezéseket a hatályos önkormányzati
rendelet nem tartalmazhat. Ezen szabályozási tilalom tiszteletben tartása miatt az
állattartás korlátozására vonatkozó rendelkezések törlésre kerülnek. Az állattartó
épületekre vonatkozó rendelkezések változatlanul maradnak.

-

A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet hatályba lépésével az elvi építési engedély
fogalma megszűnt, ezért a helyi rendeletekben sem szabályozható. Az elvi
engedélyek helyett az önkormányzatok kötelező tájékoztatás adási és konzultációs
szolgáltatást nyújtanak, amelyek - az elvi engedélyekhez hasonlóan - a tényleges
engedélyezési eljárást megelőzően tisztázza, hogy bizonyos műszaki megoldások vagy
feltételek mellett kapunk-e építési engedélyt. Ennek megfelelően az elvi
engedélyezésre vonatkozó szakaszokat hatályon kívül kell helyezni. A HÉSZ nem
tartalmazhat az elvi telekalakítási kérelemhez előírtan kötelező tartalmi elemeket, erre
nincs felhatalmazása, mert ez nem helyi társadalmi viszony.

II. Részletes indokolás

l.§ - 8.§ Az általános indoklásban foglaltak figyelembevételével a módosuló és hatályon kívül
helyezésre kerülő rendelkezéseket, valamint a záró rendelkezést tartalmazza.
III. Előzetes hatásvizsgálat

Társadalmi-gazdasági hatás:
A Zala Megyei Kormányhivatal Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 132.§ (l)-(3) bekezdéseiben biztosított törvényességi
felügyeleti jogkörében eljárva 2016. évi célvizsgálat keretében megvizsgálta az önkormányzat
településrendezési tervét a helyi építési szabályzatát. 314/2012. (XI. 18.) kormányrendelet
(továbbiakban: kormányrendelet) 16.§ (l)-(7) bekezdésében foglaltak szerint:
„16. § (1) Az önkormányzat a településszerkezeti tervet legalább 10 évente, a helyi építési
szabályzatot legalább 4 évente áttekinti, ellenőrzi, mivel ezen kötelezettségének az
önkormányzat nem tett eleget, a ormányhivatal törvényességi felhívással élt, és felszólította a
képviselő-testületet, hogy a mulasztást pótolja, a felülvizsgálati kötelezettségének legkésőbb
2016. október 31-ig tegyen eleget, és annak eredményét döntésében érvényesítse. Ezen
kötelezettségének eleget téve és a felsőbb szintű jogszabályokkal történő összhang
megteremtése érdekében indokolt a településrendezési terv felülvizsgálata. A rendelet
módosításának Társadalmi-gazdasági hatás nincs, mivel szakmai szempontokat nem érint a
módosítás.
Költségvetési hatás; Nem tartalmaz felesleges adminisztratív előírásokat, így költségvetési
hatása nincs.

E lőterjesztés és indoklás
Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2016.december 5 -én tartandó ülésére
Tárgy: 2016. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztő: Hári Barnabás polgármester
Tisztelt Képviselőtestület!
A képviselő-testület az 1/2016.(11.25.) önkormányzati rendeletével jóváhagyta Barlahida
Község Önkormányzata 2016. évi költségvetését. A folyamatos gazdálkodás, a kapott
támogatások, a képviselő-testület által meghozott döntések miatt szükségessé vált a rendelet
módosítása, melyre a következők alapján harmadik alkalommal kerül sor.
Kiegészítő támogatásként tűzifa támogatás címén 419.100.- Ft érkezett az önkormányzat
számlájára.Adósságkonszolidációban nem részesült települések fejlesztési támogatása címén
2 947 096.-Ft-ot kapott az önkormányzat. Hosszú távú közfoglalkoztatás támogatására
2.160.458.-Ft érkezett.
BEVÉTELEK
B115Önkormányzatok műk. célú támogatása
B16Működési célú támogatásértékű bevétel
B2 Felhalmozás c. önkormányzati tám.
Bevételek összesen

KIADÁSOK
KI Személyi juttatás
K2 Munkaadókat terhelőjárulékok
K3 -Dologi
K4 Ellátottak pénzbeni
K506 Műk. célú átadás áht belül
K513 Tartalék
K6 Beruházás
K7 Felújítás
Kiadás összesen

___________ezer Ft-ban
419
2160
2947
5526

2160
340
644
432
165
1708
76
1
5526

Tisztelt Képviselőtestület
Kérem, hogy a 2016. évi költségvetés módosításának tárgyában a dönteni szíveskedjenek.
Barlahida, 2016. november 30.

Barlahida
RÉSZLETES INDOKLÁS

l-§
Az önkormányzat 2016. évi költségvetési módosított kiadási és bevételi főösszegét határozza
meg.

2 -§

Az önkormányzat 2016. évi módosított működési célú bevételét és kiadását határozza meg.

3-§
Az önkormányzat 2016. évi módosított felhalmozási célú bevételét és kiadását határozza
meg.

4-§
Az önkormányzat módosított működési célú tartaléka mértékének meghatározatása

5-§
Mellékletekre történő hivatkozás, mely mellékletek az önkormányzat 2016. évi módosított
bevételeit és kiadásait tartalmazzák.

6-§

Hatályba léptető rendelkezés

Előzetes hatásvizsgálat Barlahida Község Önkormányzata 2 0 1 6 . évi
költségvetése módosításáról szóló rendelete megalkotásához

Társadalmi-gazdasági hatás:
Az önkormányzat pénzügyi-gazdasági működése az állampolgárok által jó l követhető\ ha a
helyi szabályozás a helyi gyakorlatot a magasabb szintű jogszabályokkal összhangban
mindenki számára megismerhető módon rögzíti.
Rögzíti a 2015. évi gazdálkodás céljait.

Költségvetési hatás:
Nem tartalmaz felesleges adminisztratív előírásokat, így költségvetési hatása nincs.

Környezeti, egészségi következmények;
Nincs ilyen hatás.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásCsak a feltétlenül szükséges mértékű adminisztratív előírásokat tartalmazza.

Egyéb hatás;
Nincs ilyen hatás.
A rendelet megalkotása szükséges jogszabályi előírás kötelezettsége miatt.
* re“?e'et n*®gaIk°tásának elmaradása esetén várható következmények: negatív
réSZért1’ ,8" ényességl felWvás' kBto4*™“

*• W M *

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek;
A rendelet alkalmazása nem igényel további személyi, tárgyi, pénzügyi feltételeket, s nem
igényel szervezeti változást sem.
’

Csömödér, 2016. november 15.

Kovácsné Horváth Anikó
jegyző

Előterjesztés

Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 5-én tartandó
ülésére
Tárgy: Beszámoló az önkormányzati társulások tevékenységéről

Tiszteli Képviselőtestület!
A polgármesternek legalább évente egyszer be kell számolnia a képviselő-testületének a
társulások tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról.
Önkormányzatunk az alábbi társulásokban, vesz részt:
• Lenti Kistérség Többcélú Társulása
• Lovászi Intézményirányító Társulás
• Öveges József Óvodát Fenntartó Intézményi Társulás
• ZALAISPA Társulás
A társulások tevékenységüket 2016. évben az alábbiak szerint végezték:
1. Lenti K istérségiTöbbcélú T ársulás
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 2013. január 1. napjával hatályon, kívül helyezte a települési Önkormányzatok többcélú
kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvényt, a jogszabályi változásoknak
megfelelően a Társulás működése is átalakult.
jelenleg az önkormányzatok az alábbi feladatok ellátásáról gondoskodnak a Társulás útján:
- családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás,
- hétközi és hétvégi orvosi ügyelet,
- EU pályázatok fenntartása.
Az ellátott feladatok közül a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás ellátását a Társulás
saját intézménye, a „Napsugár” Családsegítő és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat útján
látja el. A hétközi és hétvégi orvosi ügyelet feladatát - közbeszerzési eljárás lefolytatását
követően - Emergency Service Kft. látja el. A szerződés 2016. október 1. napjától 2019.
szeptember 30. napjáig tartó határozott időtartamra szól.

A I ársulás által ellátott feladatok közé tartozik a korábbi pályázatokon való részvételhez
kapcsolódóan az EU-s pályázatok fenntartása, amelyek közül a CEEBEE L00057 azonosító
számú „Az energiatakarékos építkezés innovációs és fejlesztési hálózati központja a megújuló
energiatechnológiák felhasználásával” tárgyú pályázat fenntartási kötelezettsége 2016.
szeptember 30. napján járt le.
A Társulás gazdalkodasaval kapcsolatban az alábbiak állapíthatóak meg:
A I ársulás támogatásra, a feladatai ellátásához kizárólag a családsegítés és a gyermekj
szolgáltatás
kapcsán.
jogosult,
melyet
Lenti
Város
Önkormányzata,
mint
székhelyönkormányzat, útján igényel és kap meg.
A Társulás tervezett bevétele a 2016. évben 85 217 e Ft.

A bevételeket a központi költségvetésből származó állami támogatás mellett, a társulás tagjai
által befizetésre kerülő tagdíj alkotta. 2016. évben a tagdíj mértéke a Társulási Megállapodás
rendelkezései alapján településenként 1 200 Ft/lakos/év. A befizetési kötelezettséget a
Társulás számlájára kell teljesíteni 12 havi egyenlő részletben, tárgyhó 15. napjáig.
A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás tekintetében a központi költségvetésből
mindösszesen 31 154 e Ft támogatás illette meg a Társulást, melyből állami támogatás 27 000
e Ft, ágazati pótlék 1 002 e Ft és bérkompenzáció 295 e Ft. A Szolgálat 2016. szeptember 30.
napjáig ebből az összegből 19 440 e Ft támogatást kapott, ez az összeg teljes mértékben a
szolgálat működésének a fedezetére szolgál,
Az orvosi ügyelet működése tekintetében 3 856 138 Ft kifizetés terheli havonta a Társulást, az
orvosi ügyelet működésének költsége 86 Ft/fő/hó+OEP finanszírozás. Jelenleg az
önkormányzatok által fizetett, tagdíj fedezi a Társulás központi költségvetésből nem fedezett
működésének a költségeit.
2016. évben a Társulási Tanács 2016. szeptember 30. napjáig 5 alkalommal ülésezett,
mindösszesen 54 darab határozatot hozott. A Társulási Tanács az idei évben még tart ülést.
2. Pákái Öveges József Ó vodát F enntartó Intézm ényi T ársulás
A Pákái Öveges József Ó vodát F enn tartó Intézm ényi T ársulás alaptevékenysége: A
társulás tevékenységi köre a társult települési önkormányzatok közigazgatási, ellátási területén
a nemzeti köznevelésről szóló 2011.CXC törvény 8 §., 20. § (10) bekezdésében és a
közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvény 24. §-ában meghatározottak alapján az óvodai
nevelési, va la m in t egységes óvod a -b ö lcső d ei fe la d a t meg valósítására terjed ki. 2016. évben a
társulási megállapodás módosítására került sor a tagönkormányzatok részéről. A módosítás
indoka a társulási megállapodás rendelkezései összhangjának biztosítása az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvénnyel, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény rendelkezéseivel. A. társulási tanács jelentősebb döntései 2016 évben:
A Pákái Öveges József Ó vodát F enn tartó Intézm ényi T ársulás T ársulási T anácsa a
Pákái Öveges József Óvoda 2016. július 1. napjával átszervezéséről hozott döntést a 11/2016.
(V.25.) TT. határozatával.
Az átszervezés következtében a Pákái öveges József Óvoda (székhelyintézmény) esetében a
felvehető maximális gyermeklétszám: 45 főre, a Pákái Öveges József óvoda Csömödéri
telephelyóvoda esetében a felvehető maximális gyermeklétszám: 40 főre módosult
A társulási tanács a 2014. évi általános választásokat követően megválasztotta az elnök és az
alelnők személyéi, melyben ez év során változás nem történt. A társulás 2016. október 31-ig 7
alkalommal tartott nyilvános ülést, melyen 37 határozatot hozott. Társulási Tanácsa a Társulás
2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót 83.014 ezer forint bevétellel és 71.033 e Ft kiadással,
míg a Pákái Öveges József Óvoda 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót 82.359 ezer forint
bevétellel és 70.574 ezer Ft kiadással hagyta jóvá. A társulási tanács a gazdálkodási beszámolóval
párhuzamosan a társulás és az óvoda 2015. évi maradványát és a 2015. évi könyvviteli mérlegét
és a vagyonkimutatását is elfogadta.
lovábbá elfogadásra került 2015. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló összefoglaló jelentés.
A társulás 2016. évi eredeti költségvetését 95.765 ezer Ft kiadási és bevételi főösszegben
fogadta el, melyből az ovoda 2016. évi bevételi és kiadási eredeti előirányzat szerinti
főösszege 95.265 ezer Ft. A társulás és az általa irányított köznevelési intézmény 2016. évi
költségvetése 2016. október 30-ig egy alkalommal került módosításra. A társulás 2016. évi
módosított költségvetése 95.247 ezer Ft főösszegben fogadta el a társulás döntéshozó szerve,
melyből az óvoda. 2016, évi módosított költségvetése 94.550 ezer Ft.

A társulási tanács határidőben elfogadta a társulás és a köznevelési intézmény 2016. évi
költségvetését, 2015. évi költségvetéséről szóló beszámolót. Emellett a társulási tanács még
2015. év végén döntött a társulás és az intézmény 2016. évi belső ellenőrzéséről. A társulási
tanács a társulás 2016. évi költségvetéséhez kapcsolódóan döntést hozott a társulás adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről, a 2015. évi gazdálkodásról szóló
beszámoló elfogadását tárgyaló társulási tanács ülésén elfogadásra került a 2016. évi belső
ellenőri összefoglaló jelentés, 2016. márciusában jóváhagyásra került a társulás 2016. évi
közbeszerzési terve. A társulási tanács döntött a 2016/2017-es nevelési évben a székhely és
telephelyeken indítandó csoportszámról, a gyermekétkeztetés térítési díjáról, az intézmény
nvitva tartási rendjéről. A gyermekétkeztetés biztosítására vonatkozó szerződés a C-zigány és
Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-vel 2016. augusztus 31. napjával közös megegyezéssel
megszüntetésre került. A társulási tanács a Pákái Öveges József Általános Iskola és a Pákái
Öveges József Óvoda pákái székhely-intézményében a gyermekétkeztetés biztosítására
iskolakonyhájának üzemeltetésére 2016. szeptember 1. napjától határozatlan időtartamra
szerződést kötött Vajmi Ferenc egyéni vállalkozóval A társulási tanacs részéről knrasia
került a köznevelési intézmény magasabb vezető álláshelyének betöltésére a pályázat. A
pályázat beadásának határideje 2016. június 30. volt. Ezen pályázati eljárás - pályázat
hiányában - eredménytelen volt, ezért a társulási tanács ismételten kiírta a pályázatot. 2016.
szeptember 30-ig egy pályázó — Magai-Király Eszter nyújtotta be a pályázatát. Jelenleg
folyamatban van az óvodában működő szervezetek részéről a pályázat véleményezése.
Az év végéig még egy ülés várható, melyek kötelező napirendi pontjai között szerepel a
társulás és az óvoda költségvetésének végrehajtásáról, a gazdasági helyzetről történő
tájékoztatás, továbbá a 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadása, valamint az ovodaigazgatoi
álláshely betöltésére benyújtott pályázat elbírálása.

.?. ZALAISPA. Hulladékgazdálkodási Társulás
A társulást 281 önkormányzat alapította azzal a. céllal, hogy Nyugat-Balaton és a Zala folyó
medencéje megőrizze természeti szépségét, hogy a Társulás településein élők környezete
tiszta és biztonságos legyen, életminőségük színvonala emelkedjen. Ennek érdekében készült
el a hulladékgazdálkodási projekt, melynek köszönhetően a Nyugat-Balaton és a Zala folyó
medencéjének nagytérségét érintő, az Európai Unió által támogatott infrastrukturális
beruházással jelentős eredményeket értünk el: felszámoltuk a környezetszennyező, engedély
nélkül működő szeméttelepeket, korszerű hulladéklerakókat építettünk, megteremtettük a
különböző hulladékfajták begyűjtésének, újrahasznosításának lehetőségét, hulladékudvarokat
alakítottunk ki, mindezekkel jelentősen gyarapítva a Társulás vagyonát. Fentiek alapján
elmondható, hogy a társulás fő profilja a hulladékgazdálkodás, és környezetünk megóvása.
A társulás a korábbi évekhez hasonlóan a működéséhez szükséges feladatokat elvégzi,
elvégezte. így
•
•

a Társulás projektirodái feladatainak ellátását továbbra is a tulajdonosi döntésnek
megfelelően a ZALAISPA nonprofít Zrt látja el.
A Nyugat-Balaton és Zala völgye regionális hulladékgazdálkodási projekt keretében
135 db illegális kommunális hulladéklerakó került rekulti válásra. A Társulás a
rekultiváció kivitelezése során az előírt monitoring rendszer ( talajvíz figyelő kút,
kutak) kiépítése, ezt követően a kiépített rendszer további üzem eltetője..mint a terület
tulajdonosa -, az adott önkormányzat lett. így a Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség az Önkormányzatok részére írt elő a
hulladéklerakókon létesített kutak vonatkozásában talajvíz vizsgálatot. A Társulási
Tanács 3/2011 (II. 10) számú határozatában arról döntött, hogy a projekt keretében
rekultivált hulladéklerakókhoz kapcsolódó talajvíz monitoring rendszer üzemeltetését
a garanciális időszakban elvégzi, annak teljes kiadás vonzatút átvállalja az adott

•

•

Önkormányzattól. Ezen garanciális időszak 2013. év végével lejárt. Tekintettel az
önkormányzatok nehéz anyagi helyzetére ezen kötelezettség teljesítését 2016. évben a
Társulás a költségvetés elfogadásával egyidejűleg átvállalta. A vízvizsgálatok első
ütemére már sor került, a jelentések Hatóság részére történő leadási ideje 2017. év.
A rekultivációs projektekhez kapcsolódóan további utógondozási kötelezettsége van a
tulajdonosoknak a rekultiváít területek karbantartására vonatkozóan (kaszálás,
esetleges pótlólagos füvesítés). A kivitelezők által vállalt garanciális időszak 2013. év
végén ugyan lejárt, azonban a Társulás 2016. évben a területek utógondozásának
költségét az Önkormányzatoktól átvállalta. Mind a tavaszi mind az őszi kaszálások
rendben lezajlottak.
Nagykanizsa MJV Önkormányzata tájékoztatta a Társulást, hogy 2015. december 31-i
hatállyal kilép a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulásból. A kilépés kapcsán
egy munkacsoport jött létre - külső jogi szakértők bevonásával - , amely keretében
kialakításra kerül a kiválás során alkalmazandó eljárási rend. Erről a napirend elején
már tájékoztatást nyújtottunk.

A Társulási Tanács üléseire ez évben három alkalommal került sor, 2016. év végéig további
egy ülést tervezünk megtartani.
A Társulás 2016. évre az alábbi beruházásokat tervezte megvalósítani 2016. évi eredeti
költségvetésének elfogadásakor:
Ingatlanok beszerzése, létesítése soron a zalakarosi hulladékudvar kivitelezési kiadásaira
55.000 cFt kerül tervezésre. Hulladékudvar kiépítését javasoltuk Hévíz Város terültén is,
ennek előkészítési munkálatai indulnának el 2016. évben, az előkészítési kiadások fedezetére
5.000 eFt-t javasoltunk tervezni. A Zalabéri hulladékkezelő telepen megvalósuló víztisztító
berendezés befejező munkái 2016. évben zárulnak. Ennek fedezetére 16.000 eFt összeget
javasoltunk tervezni. A Zalabéri hulladékkezelő telep esetében 2015. évben döntés született!
hogy egy javító műhely kerüljön kialakításra, melynek tervezési munkálatai 2015. ev végén
megkezdődtek. A beruházást 2016. évben kívántuk befejezni, így az áthúzódó beruházási
sorra 45.624 e Ft összeget javaslunk tervezni.
2016. évben a fent nevezett hévízi hulladékudvar kivitelezési munkálatait is szerette volna a
társulás elindítani, ennek, fedezetére 50.000 eFt összeget javasolt tervezni a döntéshozó .
A 2015. évi eredeti költségvetése illetve annak módosítása során már elfogadott költségvetési
sorok, mely 2015. évben nem valósultak meg, így azok megvalósítása 2016. évre húzódik át
az egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése soron 158.000 eFt, ebből:
•

•

A tervezett beruházásokon túlmenően a Társulás az önkormányzati igényeknek
megfelelően újabb fejlesztéseket kívántunk megvalósítani. Amennyiben lehetőség
nyílik rá, a beruházásokhoz szükséges pénzeszköz egy részét pályázati rendszereken
keresztül kívánja biztosítani. Az ehhez szükséges önrész került 30.000 eFt összegben
tervezésre.
Ezen túlmenően az amortizáció terhére 128.000 eFt összegű eszközbeszerzést
kívántunk megvalósítani, közszolgáltatói igényeknek megfelelően.

A beruházások megvalósítására-egyenlőre nem került sor, tekintettel arra, hogy a társulás
által tervezett úgynevezett használati díj bevétel pénzügyi rendezése a közszolgáltatók által
jelentősen elapadt, így a Társulás szervei óvatos gazdálkodásra intették a vezetőséget.

A bevételek elmaradásának oka, hogy a beszámoló összeállításakor a kozszolgaltatok
707 869 V ' Ft összegű lejárt tartozással rendelkeztek a Társulás fele. A i arsuias vezetosege
jelenleg'is*azon dolgozik, hogy a közszolgáltatókkal a tartozások pénzügyileg rendeződjenek
Tárgyalások folytatnak tulajdonosi szinten is, mely eredményéként mát történte'
közszolgáltatói befizetések.
A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulásból hat település 2015. december 31, nappal
kivált A kiváló településekkel a megállapodások még nem kerültek megkötésre, valamint a
vagyonelemek és az azokhoz kapcsolódó kötelezettségek sem tisztázódták le.
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a társulások 2016. Évi munkájáról szóló
beszámolót tárgyalja meg és fogadja el.

4. Lovászi Intézményirányító Társulás
A Csömödér székhellyel működő, szociális feladatokat ellátó társulás 2014. december ol.
napjával megszűnt. A kötelezően biztosítandó szociális szolgáltatásokat - etkeztetes házi
segítségnyújtás . a Lovászi Intézményirányító Társuláson keresztül biztosítjuk. Az átállás
zökkenőmentes volt, a szolgáltatásokat valamennyi igénylő részére biztosítani tudjuk.

Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem, hogy a képviselő-testület a társulások tevékenységéről szóló beszámolót elfogadni
szíveskedjenek.

Barlahida, 2016. november 16.

Előterjesztés
a Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 5-én tartandó
ülésére
Tárgy: Lakóhely környezeti állapotáról szóló beszámoló
Előterjesztő: Hári Barnabás polgármester

Tisztelt Képviselőtestület!

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi Lili. törvény 46.§ (! ) bek. e)
pontja értelmében az önkormányzat elemzi, értékeli a környezet állapotát illetékességi
területén, és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot.
"
Barlahida község Zala megye délnyugati térségében, Lenti várostól kb.17 km-re elhelyezkedő
zsáktelepülés, állandó lakosainak száma 141 fő.

Az infrastruktúra területén az utóbbi években jelentős mértékű fejlődés következett be. A
fejlesztések eredményeként a közművek kiépítésre kerültek: vezetékes ivóvíz, gázvezeték

készült. A községben a szennyvízelvezetés biztosítása is megoldódott.
A településen található lakások többségét..különböző mértékben - a közművekre rákötötték,
A faluban könyvtár működik, internet-kapcsolat biztosított.
A lakossági szilárd hulladék elszállítása rendszeres, az önkormányzat évente egy alkalommal
lomtalanítást szervez.

A falu megközelítése közúton lehetséges. Az autóbusz közlekedés viszonylag jó, a közeli
kisváros, Lenti, valamint Zalaegerszeg jól megközelíthető. Érmek ellenére az elmúlt évek
tapasztalata, hogy a ZALAVOLÁN Zrt járatait szűkíti, ezáltal tovább nehezül az aktív
lakosok munkahely teremtési lehetősége.
A községben egy nagyobb vállalkozás biztosít a munkalehetőséget, a település munkaképes
korú lakosságát érzékenyen érintik a Lentiben és Zalaegerszegen megszűnő munkahelyek is.
A település életét 5 fős képviselőtestület irányítja.

Az önkormányzat közfeladatai ellátásának eleget tesz.
Az óvodai nevelés társulás által fenntartott intézményben valósul meg. Az intézmény
székhelye Páka településen van, a telephely óvoda Nován található. A körzet ellátását
szolgáló háziorvosi és védőnői szolgálat székhelye Nova. A háziorvosi tevékenység
vállalkozás keretében megoldott.
Az igazgatási-hatósági feladatok ellátása közös hivatalban történik.
A településen falugondnoki szolgálat van, egyéb szociális alapellátások társulás keretében
biztosítottak.
Kereskedelmi egység a faluban működik.

Előterjesztés
Barlahida Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. december 5-én tartandó ülésére

Tárgy; Beszámoló a helyi adóztatásról
Előterjesztő; Kovácsné Horváth Anikó jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzati hatáskörökről szóló 1991. évi XX. törvény szabályai szerint a Képviselő
testület a jegyző beszámoltatása útján ellenőrzi az adóztatást, tájékoztatja a lakosságot a helyi
adókból származó bevételek összegéről.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv) a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi
önkormányzati feladatok közé sorolja a helyi adóval, gazdaságszervezéssel kapcsolatos fel
adatokat. Az önkormányzás lényegi eleme a helyi közügyek intézése, a helyi közhatalom
gyakorlása, ennek egyik fontos forrása pedig a helyi adók rendszere. Az Mötv. lehetőséget
biztosít az önkormányzatnak, hogy a lehető leghatékonyabban figyelembe vegye a lakossági
igényeket és a hatáskörébe utalt kötelező feladatain túl, önként vállalja helyi közügy önálló
megoldását. Az önként vállalt feladatok finanszírozása a saját bevételek ( melynek nagy több
sége helyi adó), illetve az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges. Az önkor
mányzatok számára a helyi adóztatási jogot, és ezzel együtt a helyi adópolitika kialakítását az
Országgyűlés a helyi adókról szóló 1990. évi C., valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi
XCII. törvénnyel teremtette meg, melynek célja elsődlegesen az adózás rendjének, az eljárás
törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az adóhatóságok jogainak és köte
lezettségeinek szabályozása. Ezzel lehetőséget adott az önkormányzatoknak arra, hogy a helyi
sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok tehervi
selő képességéhez igazodóan a helyi adópolitikát kialakítsák.
A Képviselő-testület munkatervének megfelelően ebben az évben is tájékoztatást nyújtunk a
2016. évi önkormányzati adóigazgatási munkáról.
Beszámolónk tartalmazza az önkormányzat tényleges adóbevételeit, a várható bevételek
nagyságát, valamint tájékoztatást nyújt a fennálló hátralékok alakulásáról is.
Helyi adó kivetési jogával az önkormányzat a magánszemély kommunális adója, idegenfor
galmi adó, és a helyi iparűzési adó tekintetében élt.
Ezen adónemekhez kapcsolódó számlán kívül kezeljük még a gépjárműadó, késedelmi pótlék,
idegen bevételek, valamint illetékbeszedési számlákat.
Magánszemélyek kommunális adúia
A 6/2016. (V III.28.) önkorm ányzati rendelet szerint adóköteles az ö n korm ányzat illetékességi
területén lévő építm ények közül a lakás és a n em lakás céljára szolgáló épület, épületrész a
nem m agánszem ély tu lajd o n áb an álló lakás bérleti joga.
'

Az adó mértéke adótárgyanként 4000 Ft/év.
2016. évben 320 e Ft került átutalásra a költségvetés részére, a hátralék összege 123 e Ft.

Helyi iparűzési adó

A helyi iparűzési adó önadózásos adónem. Az adó alanya az általa benyújtott bevallás alapján
állapítja meg a fizetendő adó alapját, illetve az adó összegét. A bevételt teljes egészében az
állandó jellegű iparűzési tevékenység után megfizetett adó képezi.
Az önkormányzat illetékességi területén az állandó jellegű iparűzési tevékenység után az adó
mértéke az adóalap 2,0 %-a.
Az adóbevallások feldolgozása után megtörtént a 2016. évi adóelőlegek megállapítása, a túlfi
zetések visszautalása.
’
2016. évben az önkormányzatnak 10.347 e Ft helyi iparűzési adó bevétele volt, melyből
63 e Ft túlfizetés címén visszatérítésre került az adózónak, így a költségvetésnek átutalt
összeg 10.284 e Ft.
A fennálló hátralék 615 e Ft.
Gépjárműadó
A belföldi gépjárművek adója alanyának tekinthető minden, a Gjt. alapján vezetett nyilván
tartásban szereplő jármű üzembentartója, ennek hiányában tulajdonosa. A törvény több tulaj
donos esetén előírja, hogy az adó megfizetésére a forgalmi engedélyben szereplő egyén köte
lezhető. Mint a helyi adók esetén a gépjárműadóban is érvényesül az a szabály, hogy az adó
kötelezettség szempontjából a naptári év első napjának adatai a mérvadóak. Év közbeni for
galomba helyezés esetén a következő hónap első napjával válik a tulajdonos adóalannyá, ha
fizetési kötelezettsége nem áll fent egész évben, akkor az éves adó időarányosított része kerül
szamára előírásra.
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. tv. {37. § (1) a)} sze
rint a települési önkormányzatot illeti meg a gépjárműadóról szóló törvény alapján a bel
földi gépjárművek után az önkormányzat által beszedett adó 40%-a.
A gépjárműadó utalások ellenőrzése negyedévente a Magyar Államkincstár ÖNEGM rend
szerén keresztül történik.
A kincstári számlára 667 e Ft, míg az önkormányzat részére 444 e Ft átutalása történt meg
A fennálló tartozás 1.414 e Ft.

Késedelmi pótlék
Az adó késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napjától késedelmi pótlékot kell fizet
ni, amelynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki
alapkamat kétszeresének 365-öd része.
2016. évben késedelmi pótlék címén 5 e Ft került befizetésre, a fennálló hátralék 155 e Ft.
Idegenforgalmi adó
A számlára befizetés nem érkezett.

Egyéb, adók módjára kimutatott köztartozások, végrehajtási eljárás

A társhatóságok, a kormányhivatalok szakigazgatási szervei, valamint a rendvédelmi szervek
megkeresese alapján kimutatott, és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartása,
valamint a tartozás beszedése az önkormányzati adóhatóság feladatkörébe tartozik. A tartozás
behajtasanak állásáról a megkereső hatóságokat folyamatosan tájékoztatjuk, és a sikeresen
behajtott összeget részükre átutaljuk.
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Tisztelettel:

Határozati javaslat
2016-2030 Gördülő fejlesztési terv módosítására

Barlahida Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-zalai Víz- és Csatornamű
Zrt. által elkészített 2016 évi módosított 15 éves gördülő fejlesztési tervben leírtakkal - 2016
2030 időszakra - egyetért, azt az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja.
A képviseletre jogosult Önkormányzat képviselő testületé a 11-27447-1-001-00-05 MEKH
azonosító kóddal rendelkező Barlahida-IV víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési tervében
szereplő MEKH által elfogadott 2016 évre vonatkozó még meg nem rendelt munkákat
megrendeli az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt.-től.

