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Balajt község Önkormányzatának 
KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 
e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 

 
 
 
 
1- 21 / 1 //2009. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2009. évi december hó 2-án, szerdán 14 óra 00 perces 
kezdettel a Községháza hivatalos helyiségében – nyílt körben – megtartott rendkívüli ülésén 
elhangzottakról 
 
 

Jelen vannak:                             Kiss Ferenc           polgármester  
     

 Kiss Ferencné                    alpolgármester 
 Beri Aladár              képviselő 
                                                      Berzi István             képviselő  
  Szabó Árpád Zoltán  képviselő 
 
       
Távol maradt:         Csathó László                    képviselő   
 
 
 
Tanácskozási joggal jelen van:  dr. Takács András        körjegyző megbízásával: 

                                                          Nagy Zoltánné                  jegyzőkönyvvezető 
 
 
Meghívottként jelen van:           ------------------ 
                                 
                                                          
Érdeklődőként jelen van:            ----------------- 
                                                                                                 
                                                      
  
Kiss Ferenc polgármester köszönti a megjelenteket, s figyelembe véve az Ötv. 14. §-ában foglaltakat 
megállapítja, hogy Balajt község képviselőtestülete határozatképes, mivel a testület tagjai közül 5 fő jelen van. 
 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, az írásos előterjesztések napirendre tűzésére. 
 
Az elhangzott javaslatnak megfelelően a jelenlévő képviselők és az alpolgármester egybehangzóan - 5 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő napirendet fogadta el:  
 
 
Napirend: 

 
                        1./ 2010. január 1-től hatályos önkormányzati szakfeladatrend elfogadása 
       Előterjesztő: polgármester  
   
 

mailto:K0682@koznet.hu
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 2./ 2010. január 1-től hatályos körjegyzőségi  szakfeladatrend elfogadása, körjegyzőségi  
        alapító okirat módosítása 
                             Előterjesztő: polgármester 
 
 
A napirend tárgyalása: 

 
 
1./ 2010. január 1-től hatályos önkormányzati szakfeladatrend elfogadása 
       Előterjesztő: polgármester 

 
 

Kiss Ferenc polgármester: Átadja a szót Nagy Zoltánné ügyintézőnek, szíveskedjen tájékoztatni a 
meghívottakat a napirend fontosságáról és sürgősségéről. 
Egyúttal elmondja, hogy a jegyző úr távollétének tartamára Nagy Zoltánné ügyintézőt bízta meg azzal, 
hogy rendkívüli és sürgős esetben Őt képviselje. 
 
Nagy Zoltánné jkv.vezető: Hétfőn érkezett egy megkeresés a Magyar Államkincstártól, melyben a 
pénzügyesek által excel formátumban beküldött szakfeladatszámok testületi határozattal, vagy 
rendelettel való elfogadását, vagy a SZMSZ-ba való belefoglalását, és a törzskönyvi nyilvántartó lapok 
ennek megfelelő tartalommal való kitöltését és beküldését kérik.  Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy 
december 4-ig a magyar Államkincstárhoz be kell érkeznie a törzskönyvi nyilvántartáson való 
átvezetődés érdekében a testület által elfogadott körjegyzőségi és helyi önkormányzati 
szakfeladatrendnek. (Kiosztja a szakfeladatrend-tervezet egy-egy példányát áttanulmányozásra.) 
 
Mint azt tudják, a jegyző úr a héten egyéb elfoglaltságai miatt akadályoztatva van. 
 
Nem az én kompetenciám megítélni, kinek a mulasztása az, hogy erről az utolsó pillanatban kell dönteni. 
A három községben hétfőtől, sőt holnap is 4-5 ember ezzel foglalkozik, ahelyett, hogy csak 1-2 embert 
kötne le. Már az előző évben meghozták az ide vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, februárban a 
MÁK a zárt rendszerű honlapján közzé is tett egy körlevelet, melyben leírták, hogy mikorra mit kell 
teljesíteni. 
Tény, hogy a jegyző urat – aki a köztisztviselők munkáját összefogja – a három községben mutatkozó 
azonos, ill. többféle és szerteágazó problémák megoldása igen leterheli. 
Tudják Önök, mennyi időt vesz el egy-egy ügyintézőtől, mire átolvassa az ide vonatkozó jogszabályi 
előírásokat, átgondolja, hogy mit is és milyen formában írjon le – közben pedig a többi munkájától 
elvonja. Egy-egy ügyhöz kapcsolódóan több és egyre módosuló jogszabályt kell alkalmazni, egyre több 
felé és több féle adatot kell rendszeresen és nem rendszeresen szolgáltatni. Egyre nagyobb velünk – 
köztisztviselőkkel szemben – minden oldalról az elvárás. Közben minden oldal csak azt felejti el, hogy 
minden dolgozó terhelhetősége véges. Egyszerre több feladatot elintézni, több problémát megoldani csak 
úgy lehet, hogyha gyorsan és felületesen csináljuk, de így fennáll annak a veszélye, hogy az hibás lesz, 
rosszabb esetben kárt, hátrányt, sőt akár még rosszabbat is eredményezhet. 
Ismételten csak azt tudom tanácsolni a képviselőtestületnek, gondolkodjanak el és mihamarabb 
döntsenek is arról, hogy egy helyen, egy hivatalban legyenek a köztisztviselők. 
 
Balajt község esetében egy, akár részmunkaidős ügyfélszolgálati munkatárs (ügykezelő, akire a 
köztisztviselői törvény külön besorolás szabályokat ír elő) alkalmazásával lehetne azt az örökösen 
felemlegetett problémát kiküszöbölni, hogy itt a legnagyobb az ügyfélforgalom és az emberek igénylik a 
helyben nyújtott segítséget, tájékoztatást (pl.: fénymásolás, nyomtatványok kitöltése, információnyújtás, 
stb.). 
 
Visszatérve a szakfeladatrendhez: a helyi önkormányzat jogi személy, de nem költségvetési szerv, hanem 
költségvetési rend szerint gazdálkodó szerv. 
 

Az 1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 8. §-ának (1) bekezdése szerint: A települési önkormányzat feladata a helyi 
közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti 
környezet védelme, a lakásgazdálkodás, a vízrendezés és a csapadékvíz elvezetés, a csatornázás, a 
köztemető fenntartása, a helyi közutak és közterületek fenntartása, helyi tömegközlekedés, a köztisztaság 
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és településtisztaság biztosítása; gondoskodás a helyi tűzvédelemről, közbiztonság helyi feladatairól; 
közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában; az óvodáról, az alapfokú 
nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellátásról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról 
való gondoskodás; a közösségi tér biztosítása; közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, 
sport támogatása; a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének a biztosítása; az egészséges 
életmód közösségi feltételeinek elősegítése. …. 

A hivatkozott szakasz (4) bekezdése értelmében: A települési önkormányzat köteles gondoskodni az 
egészséges ivóvízellátásról, az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról és nevelésről, az 
egészségügyi és a szociális alapellátásról, a közvilágításról, a helyi közutak és a köztemető fenntartásáról; 
köteles biztosítani a nemzeti és az etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését. 
 
A képviselőtestület egybehangzóan - 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a következő 
tartalmú határozatot hozta: 
  
 216/2009. (XII.02.) sz. határozat: 
 
 Tárgy: Szakfeladatrend 
 
 Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete 

 - figyelembe véve a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §-ában, 
 az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 
 (továbbiakban: Ámr.) 10. §-ában, 171. §-ának (2) bekezdésében, valamint a 
 költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi  CV. törvényben, 
 az államháztartási szakfeladatok rendjéről szóló 8008/2008.  (HÉ.51.) PM tájékoztató- 
 ban, az államháztartási szakfeladatok rendje használatának  útmutatójáról és a szakfe- 
 ladatok tartalmi meghatározásáról szóló 5/2009. (III.27.) PM tájékoztatóban leírtakat - 
 az Ámr. 10. §-ának (6) bekezdése szerinti tevékenységek meghatározására az 5/2009. 
 PM tájékoztató szerinti szakfeladatrendnek megfelelő  - alábbiak szerinti – besorolást  
 alkalmazza 2010. január 1-től: 
  

                          BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZAKFELADAT RENDJE 
 

 Alaptevékenysége (főtevékenysége): („a költségvetési rend szerint gazdálkodó 
 szerv” létrehozásáról rendelkező jogszabályban szakmai alapfeladatként 
 meghatározott közhatalmi, vagy közszolgáltatói tevékenység) 
 
 Figyelembe véve a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §-ának  

(1) és (4) bekezdésében leírtakat a költségvetési szervek új ágazati osztályozási és  
besorolási rendjéről szóló  8005/2007. (PK.14.) PM tájékoztató 2. sz. melléklete 
értelmében Balajt község Önkormányzatának, mint költségvetési rend szerint 
gazdálkodó egyéb szervnek az alaptevékenysége közhatalmi (közigazgatási 
jogalkalmazói) tevékenység. 

 (Közhatalmi költségvetési szerv: Jogszabály alaptevékenységként közhatalmi 
 jogosítvánnyal ruház fel, vagy ilyen jogosítvány gyakorlására közjogi  kötelezettséget  
 állapít meg, illetve amelynek jogszabály alapján  alaptevékenységként közhatalom  
 gyakorlásában kell közreműködnie. Közhatalom  gyakorlásának minősül különösen:  
 jogalkotási, jogszabály-előkészítési, alkotmánybíráskodási, igazságszolgáltatási,  
 ügyészi, védelmi, rendvédelmi, nemzetbiztonsági, külügyi igazgatási, igazságügyi  
 igazgatási, közigazgatási jogalkalmazói, hatósági és törvényességi ellenőrzési,  
 számvevőszéki és kormányzati szintű belső ellenőrzési tevékenység gyakorlása,  
 továbbá államháztartási forrás, illetve európai uniós és egyéb nemzetközi támogatások 
 elosztása (döntés).) 

 
 Államháztartási szakágazati száma és megnevezése: 

841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási 
tevékenysége  

 
 Államháztartási szakfeladat száma és neve:  

841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási 
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tevékenysége 

360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 

370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, 
szállítása, átrakása 

382101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

829000 Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység 

841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 

841402 Közvilágítás 

841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 

841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 

869052 Település-egészségügyi feladatok 

882111 Rendszeres szociális segély 

882112 Időskorúak járadéka 

882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 

882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 

882115 Ápolási díj alanyi jogon 

882116 Ápolási díj méltányossági alapon 

882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 

882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 

882119 Óvodáztatási támogatás 

882122 Átmeneti segély 

882123 Temetési segély 

882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatás 

882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 

882201 Adósságkezelési szolgáltatás 

882202 Közgyógyellátás 

882203 Köztemetés 

889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 

889924 Családsegítés 

889928 Falugondnoki szolgáltatás 

890441 Közcélú foglalkoztatás 

890442 Közhasznú foglalkoztatás 

890443 Közmunka 

960302 Köztemető-fenntartás és működtetés 

 
 
 Kiegészítő tevékenység: (az alaptevékenységével megegyező, az alaptevékenység 
 ellátására létrehozott kapacitás kihasználását célzó, a költségvetésében az 
 alaptevékenységére meghatározott mértéken felül, támogatáson kívüli forrásból, 
 más jogi személy, vagy természetes személy számára nem kötelezően és nem 
 haszonszerzés céljából végzett tevékenység) 
 
 BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGET NEM VÉGEZ. 
 

 Kisegítő tevékenység: (az alaptevékenységétől eltérő, az alaptevékenység  ellátására  
 létrehozott kapacitás kihasználását célzó, államháztartás körébe tartozó  
 szervezet vagy természetes személy számára nem kötelezően és nem 

 haszonszerzés céljából végzett tevékenység) 
 
 BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGET NEM VÉGEZ. 
 
 Vállalkozási tevékenység: (az alaptevékenységétől eltérő, rendszeres 

 haszonszerzés céljából, támogatáson kívüli forrásból, más jogi személy vagy 
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 természetes személy számára, nem kötelezően végzett termelő-, szolgáltató, 
 értékesítő tevékenység)  

 
 BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGET NEM VÉGEZ. 
  
 Felelős: polgármester 
 Határidő: december 4. 

 
 
2./ 2010. január 1-től hatályos körjegyzőségi  szakfeladatrend elfogadása, körjegyzőségi alapító  
      okirat módosítása 
      Előterjesztő: polgármester  
 
 

Kiss Ferenc polgármester: Erre vonatkozóan az előbbiekben a lényeges dolgok már elhangzottak. 
 
Nagy Zoltánné jkv.vezető: A körjegyzőségi alapító okirat módosítására vonatkozó előterjesztést 
Ládbesenyő község ügyintézője, Hornyákné Szilasi Melinda a tegnapi napon e-mail címünkre 
megküldte.  
(Átadja a kinyomtatott példányt a képviselőknek tanulmányozásra.) 
A körjegyzőség működését érintheti súlyosan, amennyiben időben nem kerül elfogadásra és beküldésre a 
jövő évtől hatályos szakfeladatrend: a törvény erejénél fogva a körjegyzőségi hivatal, mint költségvetési 
szerv megszűnhet. 
 
A képviselőtestület egybehangzóan - 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a következő 
tartalmú határozatot hozta: 
 
 217/2009. (XII.02.) sz. határozat: 
                  
 Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
 Ládbesenyő-Abod-Balajt Körjegyzőség alapító okiratát az alábbiak szerint  
 módosítja: 
 
 Az alapító okirat 4. pontja helyébe a következő lép: 
 
 Alaptevékenysége: 
 A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozása szerint az Intézmény  
                            alaptevékenysége: 
                              841105  Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások   
                                        igazgatási tevékenysége 
 
 Szakfeladat száma és neve:  
 841126     Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége   
 
 Kiegészítő tevékenysége: 
 A költségvetési szerv egyéb kiegészítő tevékenység más igazgatási keretében más 
 igazgatási tevékenységet is végez: 
 841106  Települési és helyi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
 841112  Pénzügyi, költségvetési igazgatás 
 
 Szakfeladat száma és neve:  
 841114  Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
 841115  Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
  841116           Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz

                kapcsolódó tevékenységek 
 841117  Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 
 841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
 841169  Máshová nem sorolható egyéb kiegészítő szolgáltatás 



 6 

 841403  Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
 841901  Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
                        
 Felelős: körjegyző 
 Határidő: december 4. 

 
 

Miután több hozzászólás nem volt polgármester megköszönte a részvételt, majd ezt követően a 
képviselőtestület ülését 14 óra 30 perckor befejezetté nyilvánította. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
Kiss Ferenc                                                                                                                               dr. Takács András  
polgármester                                                                                                                                   körjegyző 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


