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2.

Tisztelt Képviselő- testület!
Tisztelt Bizottság!
Balatonboglár Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési és Ügyrendi
Bizottsága 91/2018. (III.21.) számú határozatával döntött arról, hogy 2018.
évben valamennyi önkormányzati rendeletet felül kell vizsgálni.
Az előzetesen elkészített felülvizsgálati terv alapján az alábbi önkormányzati
rendeletek kerültek felülvizsgálatra október hónapban:


Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2012.
(VI.19.) számú önkormányzati rendelete a felsőoktatási intézményekben
tanuló balatonboglári fiataloknak adható tanulmányi ösztöndíjról.



Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2012.
(VI.19.) számú önkormányzati rendelete az általános iskolai felvételnél
figyelembe veendő „sajátos helyzet” meghatározásáról.



Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.
(XII.15.) számú önkormányzati rendelete a szőlőskislaki víziközműből
szolgáltatott ivóvíz díjáról.



Balatonboglár Város Önkormányzat
(XII.15.)
számú
önkormányzati
szennyvízcsatorna szolgáltatás díjáról.



Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2012.
(V.14.) számú önkormányzati rendelete az állattartás rendjéről, az
állattartásra szolgáló építmények elhelyezéséről és építésük egyes
szabályairól



Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1994. (III.7.)
számú önkormányzati rendelete Az Önkormányzat és intézményei
beruházásainak megvalósítása

Képviselő-testületének 27/2010.
rendelete
a
szőlőskislaki


A felülvizsgálat során megállapítottuk, hogy hat rendelet törvényességi
szempontból a jelenlegi jogszabályi előírásoknak nem felel meg ezért indokolt a
hatályon kívül helyezésük. Ez az hat rendelet a következők:


Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2012.
(VI.19.) számú önkormányzati rendelete a felsőoktatási intézményekben
tanuló balatonboglári fiataloknak adható tanulmányi ösztöndíjról.



Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2012.
(VI.19.) számú önkormányzati rendelete az általános iskolai felvételnél
figyelembe veendő „sajátos helyzet” meghatározásáról.



Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.
(XII.15.) számú önkormányzati rendelete a szőlőskislaki víziközműből
szolgáltatott ivóvíz díjáról.



Balatonboglár Város Önkormányzat
(XII.15.)
számú
önkormányzati
szennyvízcsatorna szolgáltatás díjáról.



Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2012.
(V.14.) számú önkormányzati rendelete az állattartás rendjéről, az
állattartásra szolgáló építmények elhelyezéséről és építésük egyes
szabályairól



Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1994. (III.7.)
számú önkormányzati rendelete Az Önkormányzat és intézményei
beruházásainak megvalósítása

Képviselő-testületének 27/2010.
rendelete
a
szőlőskislaki

A fenti rendeletek hatályon kívül helyezése az alábbiak miatt szükséges:
A Szőlőskislaki vízdíj és szennyvízdíj tárgyában alkotott önkormányzati
rendeleteket hatályon kívül kell helyezni, mert a víziközmű-szolgáltatásról szóló
2011. évi CCIX. törvény 18. §. (6) bekezdésében foglaltak alapján a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal rendeletben állapítja meg a vízdíj és a
szennyvízdíj mértékét.
Az általános iskolai felvételnél figyelembe veendő „sajátos helyzet”
meghatározásáról szóló önkormányzati rendeletek hatályon kívül kell helyezni,
mert a rendeletben szabályozott Intézmény már nem Balatonboglár Város
Önkormányzat fenntartásában lévő Intézmény valamint a „sajátos helyzet”
vizsgálata törvényi szinten került megállapításra.
A felsőoktatási intézményekben tanuló balatonboglári fiataloknak adható
tanulmányi ösztöndíjról szóló rendelete helyett a felsőoktatásban részt vevő
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007.
(III. 26.) Korm. rendelet alapján szabályozott Bursa Hungarica „A” és „B”
pályázati forrás áll rendelkezésre.
Az állattartás rendjéről, az állattartásra szolgáló építmények elhelyezéséről és
építésük egyes szabályairól szóló rendelet hatályon kívül kell helyezni, mert az
állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. §.
(5) és (6) bekezdéseiben foglaltak alapján csak az ebrendészeti
hozzájárulás mértékét, kiszabásának feltételeit, a kedvezmények, mentességek
körét, illetve a megfizetésének szabályait valamint a kedvtelésből tartott állatok

tartásának szabályait határozhatja meg rendeletben az Önkormányzat képviselőtestülete.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.
törvény 6.§ (6) bekezdésében foglaltak szerint mezőgazdasági haszonállat
tartása önkormányzati rendeletben nem korlátozható.
A haszonállatok tartása során keletkezett szennyvíz kezelését az állat
tulajdonosának (tartójának) a kötelezettsége és a termőföld védelméről szóló
2007. évi CXXIX. törvény 48. § alapján a talajvédelmi hatóság ellenőrzi.
A mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló
32/1999. (III. 31.) FVM rendelet vonatkozik a mezőgazdasági haszonállatok
tenyésztésére, tartására és elhelyezésére, valamint az állattartással foglalkozó
természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetre.
Az Önkormányzat és intézményei beruházásainak megvalósítása önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezése azért szükséges, mert még 2003. évi
közbeszerzésekről szóló törvény figyelembe vételével került meg alkotásra, de
2015. óta a 2015. évi CXLIII törvény újra szabályozza a közbeszerzéseket.
Az előbbieken túl, mivel hatályon kívül lesz helyezve Balatonboglár Város
Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1994. (III.7.) számú önkormányzati
rendelete Az Önkormányzat és intézményei beruházásainak megvalósításáról
javasolt egy új rendelet alkotása ugyan ebben a tárgyban figyelemmel az új
közbeszerzési törvényre valamint az Önkormányzat és Intézményeinek külön
jogszabályok alapján kialakított belső szabályzataira.
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. §.
alapján a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályait új rendeletben
határozhatja
meg
az
Önkormányzat
képviselő-testülete
amennyiben
szükségesnek tartja.

Balatonboglár, 2018. 10. 25.

Mészáros Miklós
polgármester

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
/2018. (

) önkormányzati rendelete

Egyes önkormányzati rendeletek deregulációs hatályon kívül
helyezéséről
Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló
2010. évi CXXX. törvény 13. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. §. Hatályát veszti a Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 30/2012. (VI.19.) számú önkormányzati rendelete a felsőoktatási
intézményekben
tanuló
balatonboglári
fiataloknak
adható
tanulmányi
ösztöndíjról.
2.
§. Hatályát veszti a Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2012. (VI.19.) számú önkormányzati rendelete az általános
iskolai felvételnél figyelembe veendő „sajátos helyzet” meghatározásáról.
3. §. Hatályát veszti a Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselőtestületének 26/2010. (XII.15.) számú önkormányzati rendelete a szőlőskislaki
víziközműből szolgáltatott ivóvíz díjáról.
4. §. Hatályát veszti a Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2010. (XII.15.) számú önkormányzati rendelete a szőlőskislaki
szennyvízcsatorna szolgáltatás díjáról.
5. §. Hatályát veszti Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
26/2012. (V.14.) számú önkormányzati rendelete az állattartás rendjéről, az
állattartásra szolgáló építmények elhelyezéséről és építésük egyes szabályairól.
6. §. Hatályát veszti Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/1994. (III.7.) számú önkormányzati rendelete Az Önkormányzat és
intézményei beruházásainak megvalósításáról.
7. §. Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba majd az azt követő napon
hatályát veszti.

Mészáros Miklós
polgármester

Dr. Markó Péter
jegyző

Kihirdetve: Balatonboglár, 2018. november .
Dr. Markó Péter
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
1.

Társadalmi-gazdasági hatás

Nincs

2.

Költségvetési hatás

Többlet költséget nem jelent az előző évhez képest

3.

Környezeti következmények

Nincs

4.

Egészségügyi következmények

Nincs

5.

Adminisztratív terheket befolyásoló
hatás

Nincs

6.

A rendelet megalkotásának
szükségessége, a jogalkotás
elmaradása esetén várható
következmények
A rendelet alkalmazásához szükséges
személyi, szervezeti, tárgyi feltételek

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény alapján kötelező.

7.

Rendelkezésre állnak

Dr. Markó Péter
jegyző

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
/2018. (XI. .)
önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat és intézményei beruházásainak
megvalósításáról
Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotóhatáskörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §.
(1) E rendelet hatálya kiterjed az Balatonboglár Város Önkormányzat
(továbbiakban: Önkormányzat) és az intézményei (Közterület Fenntartó
Szervezet, Balatonboglári Lukács Károly Városi Könyvtár, Balatonboglári Varga
Béla Városi Kulturális Központ, Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ,
Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde, Balatonboglári Török Sándor
Egészségügyi
Központ
Továbbiakban:
Intézmények)
költségvetéséből
megvalósuló beruházásaira és felújításaira.
(2) A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény hatálya alá tartozó
beruházások, felújítások megvalósítása során a törvény rendelkezéseit
megfelelően alkalmazni kell.
2. §
(1) Az önkormányzati beruházási tevékenység magában foglalja:
- a beruházások műszaki, gazdasági előkészítését,
- a beruházás jóváhagyási és engedélyezési feladatait,
a beruházást lebonyolító tevékenységet a beruházási garanciális és
szavatossági kötelezettségeinek lezárásáig,
- a megvalósított beruházás üzembe helyezését,
- a szükségszerű ingatlan nyilvántartási átvezetéseket.
(2) Beruházás: a tárgyi eszköz beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban
történő
előállítása,
a
beszerzett
tárgyi
eszköz
üzembe
helyezése,
rendeltetésszerű használatbavétele érdekében az üzembe helyezésig, a
rendeltetésszerű használatbavételig végzett tevékenység (szállítás, vámkezelés,
közvetítés, alapozás, üzembe helyezés, továbbá mindaz a tevékenység, amely a
tárgyi eszköz beszerzéséhez hozzákapcsolható, ideértve a tervezést, az
előkészítést, a lebonyolítást, a hiteligénybevételt, a biztosítást is); beruházás a
meglévő tárgyi eszköz bővítését, rendeltetésének megváltoztatását, átalakítását,
élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelését eredményező
tevékenység is, az előbbiekben felsorolt, e tevékenységhez hozzákapcsolható
egyéb tevékenységekkel együtt.
(3) Felújítás: az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása,
pontossága)
helyreállítását
szolgáló,
időszakonként
visszatérő
olyan
tevékenység, amely mindenképpen azzal jár, hogy az adott eszköz élettartama

megnövekszik, eredeti műszaki állapota, teljesítőképessége megközelítően vagy
teljesen visszaáll, az előállított termékek minősége vagy az adott eszköz
használata jelentősen javul és így a felújítás pótlólagos ráfordításából a jövőben
gazdasági előnyök származnak; felújítás a korszerűsítés is, ha az a korszerű
technika alkalmazásával a tárgyi eszköz egyes részeinek az eredetitől eltérő
megoldásával
vagy
kicserélésével
a
tárgyi
eszköz
üzembiztonságát,
teljesítőképességét, használhatóságát vagy gazdaságosságát növeli; a tárgyi
eszközt akkor kell felújítani, amikor a folyamatosan, rendszeresen elvégzett
karbantartás mellett a tárgyi eszköz oly mértékben elhasználódott (szerkezeti
elemei elöregedtek), amely elhasználódottság már a rendeltetésszerű
használatot veszélyezteti; nem felújítás az elmaradt és felhalmozódó
karbantartás egyidőben való elvégzése, függetlenül a költségek nagyságától.
3. §
(1) Önkormányzati beruházás: a Képviselő-testület által jóváhagyott
beruházás.
(2) Intézményi beruházás: az intézményvezető által jóváhagyott
beruházás, amelynek fedezetéhez és működéséhez többlettámogatást nem
igényelnek, ( az önkormányzat költségvetéséből ).
(3) Közös beruházás: a más szervvel vagy szervekkel közösen megvalósított
beruházás. A közös beruházásoknál megállapodásban kell rögzíteni, hogy melyik
szerv látja el a beruházási feladatokat, a résztvevők milyen feltételekkel és mely
időpontban járulnak hozzá a beruházási költségekhez, valamint a megvalósításra
és üzemeltetésre vonatkozó tényleges kérdéseket.
4. §
(1) Az önkormányzati beruházási tevékenységet ellátó szerv a Balatonboglári
Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal).
(2) A Képviselő-testület a döntési hatáskörébe tartozó beruházás esetén
megbízhatja a beruházási feladat ellátásával az üzemeltető intézmények
vezetőit.
(3) Intézményi beruházásnál a beruházók az intézmények. Az Intézmények
feladataival kapcsolatos kérdéseket e rendelet figyelembevételével az
intézmények Szervezeti és Működési Szabályzataiban kell meghatározni.
5. §
(1) A beruházás előkészítése a mindenkori költségvetés rendelet elfogadása
során megállapított beruházások összeállításával kezdődik.
(2) A beruházás kiindulási alapja az éves költségvetés, ez rögzíti a pénzügyi
lehetőségeket és a megvalósítás tervezett ütemét.
6. §
A beruházás megvalósítása a kiviteli terv készítésétől az utó-felülvizsgálati
eljárás lezárásáig tart.
7. §

(1) Az építési jellegű – 2 millió forintot meg nem haladó összegű beruházások kivitelezőjéről a polgármester dönt.
(2) A nem építési jellegű 2 millió forintot meg nem haladó beruházásokról
amennyiben annak fedezete a költségvetésről szóló rendeletben szerepel a
polgármester dönt.
(3) Amennyiben a beruházás fedezete a költségvetésről szóló rendeletben
nem szerepel, a beruházásról a forrás egyidejű megjelölésével a képviselőtestület dönt.
8. §
A beruházó feladatai:
a) köteles a szükséges tervek elkészítéséről gondoskodni,
b) köteles a kivitelezésre vonatkozóan versenyt meghirdetni a hatályos
jogszabályok figyelembevételével.
c) gondoskodik a meghatározott célú és műszaki tartalmú
beruházásnak a kiviteli tervek szerint meghatározott költségkereten
belül és határidőre történő megvalósításairól
d) statisztikai adatszolgáltatás.
9. §
(1) A beruházó a beruházás (felújítás) lebonyolításával kapcsolatos feladatait
vagy saját maga, vagy a beruházások bonyolításra jogosult külső lebonyolítóval
megbízási szerződés alapján látja el.
(2) A képviselőtestület a beruházás jóváhagyásakor dönt arról, hogy a
beruházás lebonyolítását a Hivatal, vagy megbízás alapján más lebonyolító látja
el. A lebonyolítói megbízás esetén pályázat útján adható ki.
(3) Állami vagy egyéb támogatás igénybevételével megvalósuló beruházások
lebonyolítása során figyelembe kell venni a támogató által a támogatás
feltételeként kikötött, a lebonyolító kiválasztására vonatkozó előírásait is.
10. §
Az önkormányzat és az Intézmények beruházásainak fedezetét a Képviselőtestület az önkormányzat költségvetésének elfogadásával biztosítja, további
források és az állami címzett és céltámogatások, illetve egyéb források.
11. §
(1) A kivitelezővel, vagy fővállalkozóval előlegfizetésre csak kivételesen és
kifejezett önkormányzati érdek esetén lehet megállapodni.
(2) A beruházások határidőre történő megvalósítása érdekében a határidő
túllépése esetére a lehetőség szerint kötbért kell kikötni.

12. §
(1) A beruházást műszakilag átvenni csak teljesen elkészült állapotban,
mennyiségi hiány és üzemeltetést gátló minőségi hiba nélkül lehet. Három
munkanap alatt kijavítható, üzemeltetést nem gátló minőségi hiba esetén – ha
annak kijavítását a kivitelező jegyzőkönyvben vállalja – a műszaki átvétel
megtörténhet.
(2) A műszaki átadás-átvételi eljárásban a beruházó és a kivitelező felelős
képviselőjének vagy megbízottjának jelen kell lenni.
13. §
(1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és hatályát veszti a
Balatonboglár Város Önkormányzata 3/1994.(III.7) sz. rendelete az
Önkormányzat és intézményei beruházásainak megvalósításáról.
(2) Minden olyan kérdésben, amit e rendelet nem tartalmaz, a hatályos
jogszabályok előírásait kell alkalmazni.
Mészáros Miklós
polgármester

Balatonboglár, 2018 november

Dr. Markó Péter
jegyző

.

Dr. Markó Péter
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
1.

Társadalmi-gazdasági hatás

2.

Költségvetési hatás

Szervezettebb lesz az Önkormányzat és
Intézményeinek a beruházásokkal és felújításokkal
kapcsolatos feladatai.
Többlet költséget nem jelent az előző évhez képest

3.

Környezeti következmények

Nincs

4.

Egészségügyi következmények

Nincs

5.

Adminisztratív terheket befolyásoló
hatás

Nincs

6.

A rendelet megalkotásának
szükségessége, a jogalkotás
elmaradása esetén várható
következmények
A rendelet alkalmazásához szükséges
személyi, szervezeti, tárgyi feltételek

Nincs

7.

Rendelkezésre állnak

Dr. Markó Péter
jegyző

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
/2018. (XI. .)
önkormányzati rendelete
a kedvtelésből tartott állatok tartásáról
Balatonboglár Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
az állatok
védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (6)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az állatok védelméről és kíméletéről
szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48/A. § (3) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya Balatonboglár Város Közigazgatási területén a kedvtelésből
tartott állatok tartására terjed ki.
2. §
Kedvtelésből állatot tartani az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi
XXVIII. törvény (a továbbiakban: Tv.), valamint a kedvtelésből tartott állatok
tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Kr.) szabályai, valamint e rendelet előírásai szerint lehet. E
rendelet alkalmazása során a fenti jogszabályok fogalom-meghatározásait kell
alkalmazni.
3. §
(1) Kettő, vagy többlakásos épületben lakásonként egy, máshol legfeljebb három
eb tartható. Az eb helyigényére, kikötésére, közterületen vezetésére a Kr.
szabályai irányadóak.
(2) Kettő vagy több lakó elhelyezését szolgáló házingatlan osztatlan közös
tulajdonú udvarában eb csak az összes lakó egyetértésével – írásos
hozzájárulásával – tartható. Hozzájárulás hiányában az eb csak a lakásban
tartható.

(3) Kettő vagy többlakásos épületben lakásonként legfeljebb kettő macska,
egyéb ingatlanokon legfeljebb négy macska tartható.

(3) Ebet – ide nem értve a közterületen sétáltatást – zárt helyiségben vagy zárt
udvarban lehet tartani.
(4) A Balatonboglár strandjaira és parkjaiba, továbbá valamennyi játszótér
területére az ebek bevitele, bevezetése tilos. Eb póráz nélküli futtatására kijelölt
területet e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(5) Az állattartó az ürüléket a közterületről a Tv. rendelkezései szerint távolítja
el, az ehhez szükséges eszközöket köteles magánál tartani.
4. §
(1) A közterületen a kóbor állatok befogásáról Balatonboglár
Önkormányzata vagy az általa megbízott szervezet intézkedik.

Város

5. §
(1) Az eb- és macskatartás – amennyiben az állatok száma meghaladja a
rendeletben meghatározott darabszámot – tenyészetnek minősül.
(2) Az eb- és macskatenyésztés az ingatlannal
tulajdonosainak előzetes beleegyezésével folytatható.

határos

ingatlanok

(3) Kettő vagy többlakásos épületben eb- és macskatenyésztés nem folytatható.
6. §
(1) Ez a rendelet 2018. december 1-jén lép hatályba.
Balatonboglár, 2018. november .
Mészáros Miklós
polgármester

Balatonboglár, 2018 november

Dr. Markó Péter
jegyző

.

Dr. Markó Péter
jegyző

1. Melléklet a

/2018. (XI. .) önkormányzati rendelethez

Balatonboglár városban eb póráz nélküli futtatására kijelölt helyek
1/ Jankovich-telepen kialakított kutya fútató
2/ Tesco melletti beépítetlen terület
3/ Balatonboglár és Szőlőskislak közötti terület
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
1.

Társadalmi-gazdasági hatás

2.

Költségvetési hatás

Szervezettebb lesz az Önkormányzat a
kedvtelésből tartott állatokkal kapcsolatos
feladatai.
Többlet költséget nem jelent az előző évhez képest

3.

Környezeti következmények

Nincs

4.

Egészségügyi következmények

Nincs

5.

Adminisztratív terheket befolyásoló
hatás

Nincs

6.

A rendelet megalkotásának
szükségessége, a jogalkotás
elmaradása esetén várható
következmények

7.

A rendelet alkalmazásához szükséges
személyi, szervezeti, tárgyi feltételek

az állatok védelméről és kíméletéről
szóló 1998. évi XXVIII. törvény,
valamint a kedvtelésből tartott állatok
tartásáról és forgalmazásáról szóló
41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet
Rendelkezésre állnak

Dr. Markó Péter
jegyző

