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Balajt község önkormányzati Képviselő-testületének 2013. évi február hó 27. napján, szerda 

10 óra 
00

perces kezdettel a községháza hivatalos helyiségében, nyílt körben megtartott soron 

következő ülésén elhangzottakról. 

 

Jelen vannak: Szabó Zoltán    polgármester 

   Kiss Ferencné    képviselő 

   Dánielné Tóth Beáta   képviselő 

 

 

Tanácskozási joggal jelen van:  Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző 

 Kisida Gáborné   gazdálkodási ügyintéző 

 Cserged Marianna  igazgatási ügyintéző, 

        jegyzőkönyvvezető  

 

           

Távol van:  Csathó László    alpolgármester    

          Berzi István    képviselő    

 

 

 

Szabó Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, s figyelembe véve az Mötv. 47. §-

ában foglaltakat megállapítja, hogy Balajt község Képviselő-testülete határozatképes, mivel a 

testület tagjai közül 3 fő jelen van. 

Berzi Istvánnal az előbb beszéltem telefonon, nem jelezte, hogy miért marad távol, de ha itt 

lenne, akkor sem gyakorolhatná képviselői jogait, mert a vagyonnyilatkozatát mind a mai 

napig nem nyújtotta be. Aljegyző asszonnyal közösen írtunk neki levelet, melyben felhívtuk a 

figyelmét, hogy adja le vagyonnyilatkozatát, illetve amennyiben nem adja le, annak milyen 

következményei lesznek. Nem gyakorolhatja képviselői jogait, illetve tiszteletdíjban sem 

részesül. 

Megkaptátok a meghívót a napirendi pontokkal. Ezzel kapcsolatban annyi kérésem lenne, 

hogy az 1. és a 2. napirendi pontot cseréljük már meg, mert Margó beteg, és a költségvetés 

tárgyalása után ő menne haza. 

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: 

 

 

mailto:onkormanyzat@balat.hu


 

Napirend: 

 

1. Javaslat a 2013. évi költségvetés megtárgyalására, a rendelet tervezet 

elfogadására. 

 Előadó: polgármester 

2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt 

testületi ülés óta végzett munkáról. 

 Előadó: polgármester, testületi tagok, aljegyző 

3. Indítványok, javaslatok. 

4. Szociális segély kérelmek elbírálása. 

 

A napirend tárgyalása: 

 

1. Napirendi pont 

 

Javaslat a 2013. évi költségvetés megtárgyalására, a rendelet tervezet elfogadására. 

Előadó: polgármester 

 

Szabó Zoltán polgármester: Mindenki megkapta az előterjesztést. Röviden megállapítható, 

hogy nagyon nehéz év elé nézünk. Előreláthatólag a tavalyi évhez képest 11 millió forinttal 

kevesebb pénzből fogunk gazdálkodni. Ezt a pénzt gyakorlatilag lehetetlen beosztani. A 23 

millió forint támogatásból 9 millió forintot visz el a lakosságnak nyújtott támogatások 

önrésze. A szemétszállítási díj, amit az önkormányzat átvállalt a lakosoktól 3 millió forint. A 

falugondnoki szolgálat támogatása 1 millió 900 ezer forint. Ebből a falugondnok bére, illetve 

járulékai oldható meg, az üzemanyag költséget, a javítást nekünk kell mellé tenni. 

Közvilágításra 421 ezer forintot kapunk, ami kb. a félévi közvilágítási számla. Júliustól lehet, 

hogy sötétségben lesznek a falvak, nemcsak Balajt, ha nem fogjuk tudni kifizetni a számlát. 

Kiss Ferencné képviselő: Köztemető fenntartása 1 millió 100 ezer forint? 

Kisida Gáborné gazdálkodási ügyintéző: Ez a támogatás csak 2013. évtől van, elég szép 

összeget kaptunk, és akkor el lehetne gondolkodni azon, hogy a ravatalozót bejegyeztetni a 

földhivatalnál, illetve akkor már a szennyvíztisztító-telepet is. 

Szabó Zoltán polgármester: Erről éppen az előbb beszéltünk, hogy művelési ág változást 

bejegyeztetni, az nem kis összeg. Én azt mondom, hogy ezt még odázzuk el egy kicsit, hátha 

jobb anyagi helyzetben is lesz az önkormányzat. A szennyvíztisztító-telepet, ha be akarja 

jegyeztetni az ÉRV.,  akkor vállalja át az anyagiakat. 

Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző: Most van egy üzemeltetési szerződése az ÉRV-nek 

egy papíron nem létező vagyontárgyra. 

Szabó Zoltán polgármester: Neki is érdeke, hogy be legyen jegyezve, én most ezzel nem 

tudok mit kezdeni. 

Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző: Fel kell venni velük a kapcsolatot. Igazából ő 

Edelényben elindította a telepengedélyezési eljárást. Január 1.-től változott a jogszabály, és az 

engedélyeztetést áttette Edelény ide, önkormányzati jegyzői hatáskörbe. Meghosszabbították 

az eljárás határidejét, ami most lejárt, és meg kell szüntetni az eljárást, mert a hiánypótlásnak 

nem tettek eleget, a művelési ágat nem változtatták meg. Viszont a művelési ágat csak az 

önkormányzat tudja megváltoztattatni, mert az ő tulajdonában van. A költségek viselése 

véleményem szerint az igazgató és a polgármester megbeszélésétől függ.  

Szabó Zoltán polgármester: Az ÉRV. ez ügyben engem még nem keresett. Ezt akkor kellett 

volna elintézni, amikor a használatbavételi engedélyt intézték. Egyáltalán hogy adtak ki 

használatbavételi engedélyt? 



Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző: Kiadnak, csak a határozatba ott van, hogy a jogerőre 

emelkedést követő 30 napon belül a változást a tulajdonosnak be kell jegyeztetnie. Fel fogjuk 

hívni őket, mert pontot kell tenni az ügy végére. 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: Visszatérve a köztemető fenntartására kapott támogatásra, 

nem lehetne abból alkalmazni egy személyt, aki ezt a feladatot elvégezné? 

Szabó Zoltán polgármester: Én ezért feleslegesnek tartok egy embert alkalmazni, járnak ki 

oda közmunkások, akik ezeket a feladatokat megoldják. A református gyülekezettől két 

személy most arra gyűjt, hogy a temető parkolóját adományokból megcsinálnánk. Én 

megígértem, ha összeszedik az adományokat, akkor az önkormányzat is tesz hozzá 

támogatást, illetve egy út készítését is tervezzük a temetőn belül, amihez azokat a köveket 

használnák fel, ami a Startmunka-program járdaépítése kapcsán kibontásra kerül. Még lehet, 

hogy a parkolóba is ezekből a kövekből kerül, még nem tudom, hogy az hogy lesz kivitelezve. 

Még nem tudom, hogy lesz megoldva, de meg lesz. Tavaly hatalmas fejlődésen esett át a 

temető a ravatalozó, illetve az út felújításával.  

Dánielné Tóth Beáta képviselő: A hűtő vásárlása a ravatalozóba nem férne bele ebbe a 

támogatásba? 

Szabó Zoltán polgármester: Nem tudom, de szerintem, - tudom, hogy csúnyán fog hangzani 

-, de egy ilyen szerény költségvetés mellett én ezt luxusnak tartom. Úgy látom a jegyző 

asszony is egyetért velem. 

Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző: A 6 millió 533 ezer forint a hivatal dologi kiadásait 

nem fedezi, hiába ezen költségek fedezetére is szolgálna.  

Szabó Zoltán polgármester: Arra is kell gondolni, hogy a hivatal épületében fűteni is kell, a 

kézmosótól a WC papírig, a világítás költségeit ebből kell fizetni. Ha kiszámítjuk, osztunk 

szorzunk, ebből semmi sem fog maradni, sőt… Amibe az önkormányzatnak pénz kellesz 

tennie, amiről már beszéltünk is, a Startmunka-programban a traktor vásárlására igényelt 

pénzből vettek le, a kapott 1 millió forintból nem lehet traktort vásárolni, amivel lehet is 

dolgozni. Naponta nézem a kínálatot… Biztos, hogy ki kellesz pótolni a pénzt és ez sem lesz 

egy új traktor, de lehet majd vele dolgozni. Pótkocsi is feltétlenül kell hozzá, amire 500 ezer 

forintot adtak. A munkát a járdaépítésnél el fogjuk tudni kezdeni, mert ha nem is lesz meg a 

traktor, de az enyémet kölcsön fogom tudni adni. A járdaépítésnél a kövek kiszedésével 

biztos, hogy sok föld fog kiszedődni, ami hónapokig nem állhat az út mellet, azt el kellesz 

szállítani. Már mondtam, hogy a kiszedett kő a temetői útba, illetve a parkolóba lesz beépítve, 

mert úgy is, ha itt maradna, csak eltűnne. 

Kiss Ferencné képviselő: Az önkormányzatnál dolgozók létszáma: a polgármester, a 

falugondnok és 1 fő alkalmazott. 

Szabó Zoltán polgármester: Az az 1 fő, az Éva. Margó jelenleg 3 település pénzügyével 

foglalkozik, így neki segít, illetve most értesítettem a március 1-től a Startmunka-programban 

dolgozó 28 személyt a munkakezdésről. Ő fogja vezetni a munkanaplókat, illetve 

szondáztatni fog. 

Kiss Ferencné képviselő: Nekem nincs semmi bajom vele csak, ha ilyen szűkös a 

költségvetés, akkor megengedhetjük magunknak? 

Hornyákné Szilasi Melinda: Ez természetes, meg kell nézni, hogy az önkormányzat ki tudja-

e gazdálkodni. 

Kisida Gáborné gazdálkodási ügyintéző: A 3 sz. mellékletben a községgazdálkodási 

feladatoknál szerepel a munkabére, illetve a járulékok, 1 millió 368 ezer, illetve 369 ezer 

forint. 

Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző: Ez a fél évre tervezett? 

Kisida Gáborné gazdálkodási előadó: Nem, ez egész évre van tervezve. Én nem tudom, 

hogy ő mennyi időre van felvéve. 

Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző: Egyelőre fél évre van felvéve. 

Szabó Zoltán polgármester: Fél évre van felvéve, aztán majd leülünk a két dolgozóval és 

megbeszéljük, hogy szükség van-e rá a továbbiakban.  



Dánielné Tóth Beáta képviselő: Nem lehetne őt közfoglalkoztatásban alkalmazni, hogy a 

bérét támogassák. 

Szabó Zoltán polgármester: Annyit lehet majd tenni, hogy a 2. félévben, amikor váltás lesz 

a startmunkában, akkor áttenni őt oda. Tavaly is próbálkoztunk a munkaügyi központnál az ő 

bérére támogatást kérni, de nem volt semmilyen lehetőség rá. 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: Nem régen volt kiírva 100 % támogatás mellett 

közösségszervező munkakörre pályázat, amit említettem is neked. Abban is lehetett volna 

pályázni néhány személy elhelyezésére. 

Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző: Én nem ismerem ezt a pályázati kiírást, de ha nincs 

ilyen munkakörre szükség a településen, ha nem azt a munkát végeznék az emberek, mint ami 

megpályázva lett… Az úgy jó lenne? 

Egy másik kérdésem lenne, illetve amin elgondolkodtam. Tavaly évvégén aláírtuk a 

szerződést a Megyei Könyvtárral, hogy a könyvtári szolgáltatást ők fogják ellátni, illetve a 

támogatást ők fogják rá kapni. Erre az önkormányzat kapott ezen a jogcímen normatívát, 

illetve február 27.-ét írunk, de én még nem láttam, hogy megjelent volna bármely településen 

a mozgókönyvtár. 

Egészen más. Ez az anyag nem lett kiküldve, mert később érkezett. Edelény Város 

Polgármesterétől megkaptuk a Szociális Szolgáltató Központ családsegítés és gyermekjóléti 

szolgáltatás 2013. évi költségvetési tervezetét. A korábbi évekhez hasonlóan a 

költségvetésnek a Balajt községre vonatkozó részét a Képviselő-testületnek jóvá kellene 

hagynia. A gyermekjóléti szolgálat ellátásához 30.592,- forinttal, a családsegítéshez 213.809,- 

forinttal kell a 2013. évben hozzájárulnia az önkormányzatnak. Ez az összeg tervezve van a 

költségvetésben. Edelény Város Önkormányzata kéri a családsegítés és gyermekjóléti 

szolgáltatás költségvetését elfogadni, és a testületi határozatot megküldeni. 

Kisida Gáborné gazdálkodási ügyintéző: A kiadást megpróbáltuk erősen visszafogni. 

Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző: Kalkuláltunk, terveztünk, de váratlan kiadások is 

lehetnek. 

Kisida Gáborné gazdálkodási ügyintéző: Úgy hoztam egyensúlyba a költségvetést, hogy a 

tavalyi pénzmaradványt a 2013. évben felhasználjuk. Hiányt nem lehetett tervezni, a 

költségvetés egyensúlyát csak így tudtam létrehozni, hogy a pénzmaradványt teljes egészében 

felhasználjuk. 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: Ládbesenyő önkormányzatát mivel támogatjuk? 

Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző: December 31-gyel megszűnt a Körjegyzőség. A 

megszüntető okiratot úgy csináltuk meg, hogy Abod tekintetében Edelény jár el, csakhogy 

december 27.-én – 28.-án kiderült, hogy még 2 hónapig hozzánk tartoznak. Így módosítani 

kellett a megszüntető okiratot annak megfelelően, hogy február 28.-áig még a Szendrőládi 

Közös Önkormányzati Hivatal látja el a hivatali teendőket. Ez időt vett igénybe, 

hiánypótlások teljesítése, közös testületi ülés összehívása.. E miatt a Körjegyzőséget nem 

tudták törölni a nyilvántartásból, és ebből adódóan a körjegyzőségi bérek a körjegyzőségi 

törzsszámon kerültek számfejtésre. A béreket tehát Ládbesenyő fizette ki. Februárban érkezett 

meg, hogy a Szendrőládi Közös Önkormányzatot bejegyezték. Még eléggé káosz van. 

Szabó Zoltán polgármester: Kérem akkor, hogy a testület döntsön a Szociális Szolgáltató 

Központ Balajt községre vonatkozó 2013. évi költségvetéséről! 

 

 

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

határozatot hozta:  

 

 Balajt Község  Önkormányzat Képviselő-testületének                          

 28/2013.  (II.27.) sz. határozata 

 

 Balajt község Önkormányzatának Képviselő-testülete 



a Szociális Szolgáltató Központ Edelény, Árpád út 29. székhelyű (családsegítés és 

gyermekjóléti szolgáltatatás),  Balajt község Önkormányzatára vonatkozó 2013. 

évi költségvetését jóváhagyja. 

 

Határidő: 15 nap 

 

Felelős: polgármester 

 

Szabó Zoltán polgármester: A költségvetéssel kapcsolatban valakinek kérdése, észrevétele? 

Láthatjátok, hogy kevés a pénz, megpróbálunk takarékoskodni az elmúlt két évhez hasonlóan. 

Amivel nem lehet takarékoskodni, azt ki kell fizetni, nincs más választásunk. Az 

önkormányzat 2013. évi költségvetését fel teszem szavazásra. 

 

 

A jelenlévő képviselők és a polgármester 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül, minősített többséggel a következő rendeletet alkotta: 

 

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2/2013. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETE  

Balajt Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről  

 

(A jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi a rendelet előterjesztése és a 

rendelet.) 

 

 

2. Napirendi pont 

 

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés 

óta végzett munkáról. 

 

 

Szabó Zoltán polgármester: A korábbiakban is már többször mondtam, hogy a 

nehézségekre az egyik megoldás az lehet, ha minél több embert sikerült foglakoztatnunk, és 

ennek egyik legfőbb módja a Startmunka-program. Tavaly is elég jól működött. A 2013-as 

évben is pályáztunk, amire 43 millió forint körüli támogatást állapítottak meg. E hónap 

közepén volt egy kis felháborodás azért, mert néhány elemet kivettek a Startmunka-

programból. Benne maradt a mezőgazdasági, illetve az egyéb értékteremtő program. A 

belvízelvezetést, illetve a mezőgazdasági földutak rendbetétele programot, és néhány mást is 

kivettek ebből a programból, és az ún. szociális startmunka-programba került. Ami azt 

jelentette volna, hogy 6 órás foglalkoztatással és csökkentett támogatással, nem 100%-os 

támogatással indulhatott volna. S közvetlen költséget csak munkaruhára, illetve szerszámokra 

lehetett volna fordítani. Az egész országban ez nem tetszett a polgármestereknek, és mindenki 

el kezdett telefonálgatni. A sok telefonálgatás hatására ma kaptunk egy e-mailt, amiben 

tájékoztatnak, hogy ezek a projektek is visszakerültek a Startmunka-programba. 

 

 

3. Napirendi pont 

 

Indítványok, javaslatok. 

 

Kiss Ferencné képviselő: Az élelmiszerbank nagyon csendben van. 

Szabó Zoltán polgármester: Most lett visszaküldve egy adatlap, amit kértek kitölteni. 



Kiss Ferencné képviselő: Ugyan ebben az évben lehet-e valamire tőlük számítani? 

Szabó Zoltán polgármester. Úgy tudom, hogy ez az utolsó év, hogy ilyen formában 

működnek. Olyan akcióik voltak, hogy néhány nap után lejáró szavatosságú terméket lehetett 

elhozni, illetve kenyér, pékáru esetében volt olyan, hogy vállalni kellett, hogy szombat-

vasárnap is szállítunk. Ilyen feltételekkel nem tudunk vállalkozni élelmiszer elszállítására. 

Úgy is lett kitöltve az adatlap, hogy a tavalyi évhez hasonlóan tartós élelmiszer elszállítását 

vállaljuk. Nem tudom, hogy jövőre milyen formában vagy lesz-e élelmiszerbankhoz hasonlító 

program. Ami fel lett ajánlva tavaly, azokkal a lehetőségekkel éltünk is. 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: A „Biztos kezdet” elnevezésű programról lehet tudni 

valamit? 

Szabó Zoltán polgármester: A február 14.-ei kistérségi ülésen volt róla szó, amin én is részt 

vettem. Balajt is benne van ebben a programban, itt lesz az egyik „Biztos kezdet ház”. Ha 

minden jól megy augusztus környékén fog elindulni. Balajtra is van tervezve egy 

nyitórendezvény. Tudni kell, hogy ennek a program a költségvetése 600 millió forint körül 

van, ami az Edelényi Kistérségben fog működni. A egész programból valami 11 millió 

forintot vontak el. 4 vagy 5 ún., „Biztos kezdet ház” lesz, illetve programok, tanácsadások. 

Ide Balajtra 27-28 millió fog jutni a 20 hónapig tartó programra. 

Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző: Belső ellenőrzési feladatok ellátása szerződés 

megkötése. 

Kiss Ferencné képviselő: Ez kötelező feladat? 

Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző: Igen. Első körben úgy készült el a megbízási 

szerződés tervezete, hogy Szendrőlád köti meg. Szendrőlád megkötötte a hivatalára és az 

intézményeire, de Balajt, illetve Ládbesenyő és a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 

kimaradt belőle. Szendrőlád esetében úgy volt, hogy 15 ezer forint szervezeti egységenként, 

így ők 60 ezer forintot fizetnek havonta. Én felhívtam az Anikót, hogy mi külön kötnénk a két 

kis önkormányzatra. Ő elmondta, hogy így 10 ezer forint lenne havonta, és negyedévente 

kellene utalni, tehát 30 ezer forintot a negyedévet követő hónap 8. napjáig. 

Kiss Ferencné képviselő: A másik vállalkozó 100 ezer forint havonkénti összegért vállalná? 

Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző: Igen, de ez a közös önkormányzat minden 

intézményére vonatkozna. 

Szabó Zoltán polgármester: Ettől olcsóbb megoldást nem fogunk találni, kötelező feladat, 

nem tudunk mit tenni. Réti-Nagy Lászlónét ismerem, ismerjük, eddig is ők csinálták a 

kistérség keretein belül. Javasolja elfogadásra a megbízási szerződést és felteszi szavazásra.  

 

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

határozatot hozta:  

 

 Balajt Község  Önkormányzat Képviselő-testületének                          

 29/2013.  (II.27.) sz. határozata 

 

 Balajt község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta Réti-Nagy László Pálné belső ellenőrzési feladat ellátására 

benyújtott megbízási szerződés tervezetét, és a határozat mellékletét képező 

megbízási szerződés szerint Réti-Nagy László Pálnét bízza meg a belső ellenőrzési 

feladat ellátására. 

 

Határidő:  folyamatos 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.) 

 



Szabó Zoltán polgármester: A Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete kereste meg 

az önkormányzatot, hogy támogassuk működésüket. Amióta ez az egyesület működik a balajti 

önkormányzat valamilyen csekély összeggel mindig támogatta. Ők sosem kértek nagy 

összegeket. A településen rengeteg háztartás van, ahol a Mozgáskorlátozottak Egyesületének 

támogatásával épültek fürdőszobák, átalakítások, mozgáskorlátozott feljárók. Én azt javaslom, 

hogy a tavalyi összeggel, ami ha jól emlékszem 15 ezer forint volt, támogassuk az idén is 

őket. 

 

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

határozatot hozta:  

 

 Balajt Község  Önkormányzat Képviselő-testületének                          

 30/2013.  (II.27.) sz. határozata 

 

 Balajt község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

döntött arról, hogy a Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesületét 15.000,- 

forinttal, azaz Tizenötezer forinttal támogatja. 

 

Határidő: 15 nap 

 

Felelős: polgármester 

 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi.) 

 

Szabó Zoltán polgármester: A Balajti Polgárőr Egyesület elnöke keresett meg támogatás 

kérésével, de olyan összeget kért, amit nem is merek előterjeszteni döntésre. Viszont attól 

nem zárkózom el, hogy valamennyivel támogassuk őket. A bankszámlájukon nincs pénz, 

ahhoz, hogy a bankszámlájuk ne szűnjön meg javaslok 20 ezer forint támogatást. A 

járőrözéshez nem kell pénz, ez az egész az önkéntességről szólna. A szűkös anyagi 

lehetőségeink miatt nem tudjuk őket támogatni többel. Mivel önálló egyesület a megyei 

egyesülettől is kapnak támogatást igaz, hogy azt ruházat, eszközök vásárlására nem 

fordíthatják, csak pl. rendezvényt lehet szervezni belőle. Végül is elmondom, hogy az eredeti 

kérésük 200 ezer forint volt. Ha az önkormányzatnak lenne ennyi plusz pénze, akkor azt más 

értelmesebb dologra is tudná költeni. 

A Nemzeti Együttműködési Alapból lehet működésre pályázni, ők is pályázhatnának, igaz ott 

is csak 250 ezer forint a maximális összeg. De a maximumot senkinek sem szokták megadni. 

 

 

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

határozatot hozta:  

 

 Balajt Község  Önkormányzat Képviselő-testületének                          

 31/2013.  (II.27.) sz. határozata 

 

 Balajt község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 a Balajt községben  működő Polgárőr Egyesületet 20.000,- forinttal, azaz Húszezer 

 forinttal támogatja. 

 

 Határidő: 15 nap 

 

 Felelős: polgármester 

 



 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi.) 

 

Szabó Zoltán polgármester 
Mivel más hozzászólás, javaslat nem hangzott el, megköszönte a képviselők, résztvevők 

megjelenését és az ülést bezárta. 

 

 

 

K. m .f. 

 

 

 

 Szabó Zoltán  Hornyákné Szilasi Melinda 

 polgármester  aljegyző 

 

 


