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Balajt község önkormányzati Képviselő-testületének 2012. évi augusztus hó 10. napján, 

péntek 07 óra 
00

 perces kezdettel a községháza hivatalos helyiségében, nyílt körben 

megtartott rendkívüli ülésén elhangzottakról. 

 

Jelen vannak: Szabó Zoltán    polgármester 

 Csathó László    alpolgármester  

   Dánielné Tóth Beáta   képviselő    

   Kiss Ferencné    képviselő  

 

Igazoltan van távol: 

  Berzi István     képviselő 

 

Tanácskozási joggal jelen van:   

  Hornyákné Szilasi Melinda   körjegyző 

 

 

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. 

 

Javaslatot tesz az ülés napirendjére. 

Az elhangzott javaslatnak megfelelően a jelenlévő képviselők és a polgármester 

egybehangzóan – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő 

napirendet fogadta el: 

 

Napirend: 

1. Az elnyert önkormányzati felzárkóztatási támogatással kapcsolatos 

megbeszélés. 

Előadó: körjegyző 

2. Indítványok, javaslatok.  

 

A napirend tárgyalása: 

 

1. Napirendi pont 

 

Az elnyert önkormányzati felzárkóztatási támogatással kapcsolatos megbeszélés. 
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Szabó Zoltán polgármester:  elmondja, hogy megbeszélte Hornyákné Szilasi Melinda 

Körjegyző asszonnyal, hogy a napirend tárgyát képező támogatást ésszerűen kell felhasználni. 

A jegyző asszony átnézte az egész anyagot, tudja, hogy miről van szó, a pályázatban 

konkrétan le van írva mire kértük ezt a pénzt. Említettem, hogy a garázs felújításával 

egyidejűleg, megoldható lenne a ravatalozó tetejének kijavítása is. A legutóbbi testületi ülés 

után Csathó László képviselő úrral és jegyző úrral megtekintettük a ravatalozó tetejét, s azt 

beszéltük, hogy talán a cserépfedés lenne rá a legjobb megoldás. Elmondja, hogy tudomására 

jutott, hogy 1000 db cserép eladó, ami nagyon jó állapotban van, de le is mehetünk megnézni. 

 

Csathó László képviselő: Valamikor majd megnézzük, ha úgy látod jó, biztos jó.  

 

Szabó Zoltán polgármester: Úgy gondolja, hogy azaz 1000 db cserép elég lenne a 

ravatalozó és a garázs tetejére is. Én erről a garázsról többet nem tudok mondani, a pályázat 

pénzügyi részéről jegyző asszony mond majd egy pár gondolatot. 

 

Hornyákné Szilasi Melinda körjegyző: Elmondja, hogy átnézte a pályázati anyagot, a 

tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat felzárkóztatási támogatás 

felhasználásának és elszámolásának szabályait az 5/2012. (III.1.) BM rendelet szabályozza. 

Annyit szeretne elmondani, hogy egy konkrét árajánlattal benyújtásra került a pályázat, mely 

két részből állt, a második rész sajnos nem került pozitív elbírálásra. A I. célterület 

vonatkozásában gyakorlatilag minden egyes tétel, ami az árajánlatban szerepelt támogatásra 

került. A támogatás végső felhasználásának határideje: 2013. június 30. A rendelet leírja, 

hogy a támogatást a támogatott célnak megfelelően kell felhasználni, illetve, ha az 

önkormányzat az éven felhasználja, akkor az éves beszámoló keretében kell ezzel a 

támogatással egyidejűleg elszámolni a Magyar Államkincstár felé. Mégpedig úgy, hogy 

pénzügyi-szakmai beszámolót kell róla készíteni, szöveges indoklással, pénzügyileg rendezett 

számlák összesítőjével és fotó dokumentáció mellékelésével. Ha a pályázatban megjelölt cél 

megvalósul a rendeltetésszerű használatát legalább 3 évig biztosítani kell. Elidegeníteni nem 

lehet, csak miniszteri engedéllyel, de ezt a imént említett BM rendelet részletesen 

szabályozza. A polgármester úrnak a képviselő-testület felhatalmazása szükséges ahhoz, hogy 

megkösse a vállalkozási szerződést a pályázatban megjelölt – támogatott cél – 

megvalósítására.  

 

Csathó László képviselő: vállalkozási szerződés szükséges? 

 

Szabó Zoltán polgármester: igen, kell egy szerződés az anyagok beszerzésére.  

 

Hornyákné Szilasi Melinda körjegyző elmondja: a költségvetési rendelet értelmében 

minden 100.000.-Ft feletti kötelezettségvállaláshoz képviselő-testületi felhatalmazás 

szükséges.  

 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: Három árajánlat is kell hozzá, mert 500.000.-Ft feletti nem? 

 

Szabó Zoltán polgármester: Szerintem nem, pályázat benyújtásakor is csak egy árajánlat 

kellett. 

 

Hornyákné Szilasi Melinda körjegyző: Nem szükséges. 

 



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

határozatot hozta:  

 

 104/2012.  (VIII.10.) sz. határozat 

 

 Balajt község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 felhatalmazza a polgármestert az önkormányzati felzárkóztatási támogatás iránti 

 pályázatban, valamint a támogató okiratban megjelölt kritériumok 

 figyelembevételével a vállalkozási szerződés megkötésére.  

 

Csathó László képviselő: Gondolkoztál-e már azon, hogy ki lenne az akivel szerződést 

lehetne kötni? 

 

Szabó Zoltán polgármester:  Gondolkoztam, két név merült fel, szóltam mindkettőnek, ha 

esetleg van idejük jöjjenek ki megnézni, egyik a Gergely Attila a másik pedig Képes László.  

 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: A garázs előtti udvarrész nagyon rossz állapotban van. Le 

lesz-e betonozva? 

 

Szabó Zoltán polgármester: Le lesz betonozva, sőt nem csak betonozva, hanem ott van az a 

betonáthidaló az is el lesz onnan véve, azzal majd kezdünk valamit, hogy jó legyen azaz 

udvarrész ott végig.  

 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: azért kérdezem, mert ugye oda fog beállni a falugondnoki 

autó, és nem menjen jobban tönkre azaz udvari rész.  

 

Szabó Zoltán polgármester: Meg fogjuk csinálni azt is ott.  

 

 

2. Napirendi pont 

 

Indítványok, javaslatok.   

 

Szabó Zoltán polgármester A jövő héten nem, de az augusztus 20.-ai ünnep után el kezdjük 

csinálni a ravatalozót is, leszedjük a tetőt róla, lefestjük az egészet, ígérték, hogy eljönnek 

segíteni. Oda is meg kell venni a lecet, majd szólok szakembereknek nézzék meg, miből 

mennyit vegyünk, s megcsináljuk ott azt a tetőt is, hogy rendbe legyen ott a ravatalozó is.  

Már megvolt rá egyszer az anyagi keret, de elromlott a falugondnoki autó, meg kellett 

csináltatni. Most újra lehetőségünk van rá, így meg kell csinálni. 

Mivel más hozzászólás, javaslat nem hangzott el, megköszönte a képviselők megjelenését és 

az ülést bezárta. 

 

 

 

 

K. m .f. 

 

 Szabó Zoltán  Hornyákné Szilasi Melinda 

 polgármester  körjegyző 

  


