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Balajt község önkormányzati Képviselő-testületének 2011. évi szeptember hó 7. napján, 

szerda 9 óra 
00

 perces kezdettel a községháza hivatalos helyiségében, nyílt körben megtartott 

rendkívüli ülésén elhangzottakról. 

 

Jelen vannak: Szabó Zoltán    polgármester 

   Berzi István     képviselő 

   Dánielné Tóth Beát    képviselő 

   Kiss Ferencné    képviselő  

Tanácskozási joggal jelen van:   

  dr. Takács András    körjegyző 

  Cserged Marianna    igazgatási ügyintéző, 

       jegyzőkönyvvezető  

 

Távol van:  Csathó László     alpolgármester 

 

Jelen van: Váradi Oszkár     CKÖ elnökhelyettese 

        Barna Attila      vállalkozó 

 

Szabó Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket. Figyelembe véve az Ötv. 14. §-ában 

foglaltakat megállapítja, hogy Balajt község képviselő-testülete határozatképes, mivel a 

testület tagjai közül 4 fő jelen van. 

 

Szabó Zoltán polgármester: Rövid idő alatt hívtam össze ezt a rendkívüli ülést. Van néhány 

dolog, amiben sürgősen kellene dönteni. Az egyik, amiben döntenünk kellene, abban Beáta 

kérte a segítségünket. Előttetek van az előterjesztés. A Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők 

Egyesülete pályázatot szeretne benyújtani, amihez kérné az önkormányzat támogatását, 

együttműködését. A pályázat címe: A családi közösségi kezdeményezések és programok 

megerősítése. A projekt célját láthatjátok az előterjesztésben. Az előterjesztésben az is 

olvasható, hogy mit várnak az önkormányzattól az együttműködés keretében: adatközlés, 

tapasztalat-átadás, toborzási tevékenység támogatása, kommunikációs tevékenység segítése, a 

szakmai programok megtervezésében szakmai segítségnyújtás stb. Véleményem szerint 

támogassuk a pályázatot, mert tőlünk nagyon nagy energiát nem kíván, és szép eredményei 

lehetnek.  

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta:  

 

mailto:onkormanyzat@balat.hu


 103/2011.  (IX.07.) sz. határozat 

  

 Balajt község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 megtárgyalta  az „A TÁMOP-5.5.1.B-11/2 A családi közösségi kezdeményezések és 

 programok megerősítése c.  pályázat céljainak megvalósulását és egyetért azzal, hogy 

 amennyiben a Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesülete pályázatot nyújt be a 

 projektre, abban az esetben az önkormányzat együtt kíván működni a projekt céljainak 

 megvalósítása érdekében. 

 

 Balajt község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

 polgármestert, Szabó Zoltánt, hogy – a fenti együttműködés érdekében – az erre 

 irányuló szándéknyilatkozatot aláírja. 

 

Szabó Zoltán polgármester: A következő ügyben is Beáta kérte a testület döntését. 

Ugyancsak a Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesülete nyílt napot szeretne tartani 

Balajton szeptember 17.-én, 10 és 14 óra között. Ennek a rendezvénynek a helyszínéül a volt 

iskola épületét szeretnék kérni. Bérleti díjat is tudnak fizetni, előreláthatólag 10 ezer forintot. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta:  

 

 104/2011.  (IX.07.) sz. határozat 

  

 Balajt község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 hozzájárul, hogy a Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesülete 2011. szeptember 17. 

napján 10 óra és 14 óra között, a volt iskola épületében rendezvényt (nyílt napot) 

szervezzen, rendezzen meg. 

 

 

Szabó Zoltán polgármester: A rendkívüli ülésünkön itt van Váradi Oszkár a CKÖ 

elnökhelyettese, akivel jött Barna Attila úr, vállalkozó. Barna Attila úr vállalkozása mozgó 

árusítással foglalkozik, főként pékáruval. Az önkormányzat engedélyét szeretné kérni, hogy 

Balajt községben is árulhasson. Igaz, hogy Balajton van két bolt, amik a lakók ellátását 

kielégítik, de ha beszerzik az engedélyeket, akkor nincs okunk megtagadni tőlük az 

engedélyünket. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással a következő 

határozatot hozta:  

 

 105/2011.  (IX.07.) sz. határozat 

  

 Balajt község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 hozzájárul ahhoz, hogy a Barna Attila által képviselt cég Balajt községben mozgó 

árusítást (pékáru) végezzen, amennyiben az ehhez szükséges engedélyeket beszerzik, 

és bemutatják. 

 

Szabó Zoltán polgármester: A Baptista Gyülekezet megkeresett, hogy lehetőség lenne arra, 

hogy az ö alkalmazásukban egy személy házi-segítségnyújtást végezzen Balajt területén. Ez 

ugyanazt jelentené, mint a Görög Katolikus Egyház szervezésében beindult házi-

segítségnyújtás esetében volt, hogy egy gondozó 9 személy gondozottat lát el. Gondolkodjunk 



rajta, hogy akarjuk-e ezt, és ha igen, akkor erre még a szeptemberi rendes ülésen visszatérünk, 

mert erre még szeptember folyamán válaszolnunk kellene, sőt a gondozót és a gondozottakat 

is ki kellene választani. 

Ne felejtkezzetek el a szeptember 12.-ei együttes ülésről Abodon! 

 

 

Szabó Zoltán polgármester – mivel más hozzászólás, javaslat nem hangzott el, megköszönte 

a képviselők megjelenését és az ülést bezárta. 

 

 

K. m .f. 

 

 

 Szabó Zoltán  dr. Takács András 

 polgármester  körjegyző 

 

 

 


