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Balajt község önkormányzati Képviselő-testületének 2012. évi szeptember hó 12. napján, 

szerda 08 óra 
00

 perces kezdettel a községháza hivatalos helyiségében, nyílt körben 

megtartott rendkívüli ülésén elhangzottakról. 

 

Jelen vannak: Szabó Zoltán     polgármester 

   Berzi István      képviselő 

   Kiss Ferencné     képviselő 

 

Tanácskozási joggal jelen van:  Hornyák Szilasi Melinda körjegyző 

 Cserged Marianna  igazgatási ügyintéző, 

        jegyzőkönyvvezető  

 

Távol van:   Csathó László     alpolgármester 

   Dánielné Tóth Beáta    képviselő 

 

 

 

 

Szabó Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, s figyelembe véve az Ötv. 14. §-ában 

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

testület tagjai közül 3 fő jelen van. 

 

Javaslatot tesz az ülés napirendjére: 

 

Az elhangzott javaslatnak megfelelően a jelenlévő képviselők és a polgármester 

egybehangzóan – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő 

napirendet fogadta el: 

 

Napirend: 

1. A Borsodi Általános Iskola működtetéséhez való hozzájárulás biztosítása. 

       Előadó polgármester, körjegyző 

 

A napirend tárgyalása: 

 

1. Napirendi pont 

 

A Borsodi Általános Iskola működtetéséhez való hozzájárulás biztosítása. 

mailto:onkormanyzat@balat.hu


Szabó Zoltán polgármester: Az ismertetettek szerint egy napirendi pont miatt került sor a 

mai rendkívüli testületi ülés összehívására. Azért volt ilyen sürgős, mert Edelény, mint az 

intézményfenntartói társulás központja kéri döntésünk megküldését szeptember 15.-ig. Arról 

kellene döntenünk, hogy állami fenntartásba kerüljön-e az iskola vagy a társulás 

önkormányzatai vállalják az intézmény fenntartását. Kiszámoltuk, hogy annyi gyerekre, 

amennyi gyerek Balajtról jár, kb. 6 millió forint hozzájárulást kellene fizetnünk évente. Ezt az 

önkormányzat nem tudja felvállalni.  Csütörtökön a kistérségi ülésen beszéltem a társulás 

többi tagjának polgármesterével, és Edelény polgármesterével egyetértésben egyik település 

sem tudja felvállalni a rá eső hozzájárulást. 

Hornyákné Szilasi Melinda körjegyző: A Magyar Közlönyben egy olyan 

szándéknyilatkozat minta jelent meg, ami azt a döntést tükrözné, hogy az önkormányzat képes 

és vállalja a köznevelési intézmény működtetését.  Én megfogalmaztam az előterjesztést 

olyan formában, hogy az önkormányzat nem vállalja a köznevelési alapfeladatokat biztosító 

intézmények működéséhez való hozzájárulást. 

 

 

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

határozatot hozta:  

 

 117/2012.  (IX.12.) sz. határozat 

 

 

 Balajt község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 az önkormányzat illetékességi területén – az állami intézményfenntartó központ által 

 fenntartott – köznevelési alapfeladatokat biztosító intézmények feladatellátását 

 szolgáló ingó és ingatlan vagyon Nkt. 76. § -a szerinti működéséhez való hozzájárulást 

 a 97. § (24) bekezdésében foglaltak alapján nem vállalja. 

 

Szabó Zoltán polgármester – 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 

 

 

 

 

 


