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JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Balajt község önkormányzati Képviselő-testületének 2013. évi szeptember hó 06. napján, 

péntek 13 óra 
15

 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:  Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző 

 Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző 

 Cserged Marianna  igazgatási ügyintéző, 

        jegyzőkönyvvezető  

 

           

Távol van:   Csathó László    alpolgármester 

 

 

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. 

 

Javaslatot tesz az ülés napirendjére: 

 

Javasolt napirendi pontok: 

 

1./ A Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének 

 módosítása. 

 Előterjesztő: Szabó Zoltán polgármester 

2./ Tájékoztató a Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi I. félévi 

 gazdálkodásáról. 

 Előterjesztő: Szabó Zoltán polgármester     

 

Az elhangzott javaslatnak megfelelően a jelenlévő képviselők és a polgármester 

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

napirendet fogadta el: 

 

Elfogadott napirendi pontok: 

 

mailto:onkormanyzat@balat.hu


 

1./ A Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének 

módosítása. 

 Előterjesztő: Szabó Zoltán polgármester 

2./ Tájékoztató a Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi I. félévi 

 gazdálkodásáról. 

 Előterjesztő: Szabó Zoltán polgármester     

 

 

Tárgyalt napirendi pontok: 

 

1./ A Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének 

 módosítása. 

 Előterjesztő: Szabó Zoltán polgármester 

2./ Tájékoztató a Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi I. félévi 

 gazdálkodásáról. 

 Előterjesztő: Szabó Zoltán polgármester     

 

A napirend tárgyalása: 

 

 

1. Napirendi pont 

 

A Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosítása. 

  

Szabó Zoltán polgármester: Évközben érkeztek olyan bevételek, melyek még a Közös 

Önkormányzati Hivatal költségvetésének elfogadások nem voltak ismertek. Ez teszi 

szükségessé a költségvetési előirányzat módosítását, illetve annak elfogadását a Képviselő-

testület részéről. 

 

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

határozatot hozta:  

 

Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 100/2013.  (IX.06.) határozata 

 

Tárgy: a Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének  

       módosítása. 

 

 

Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szendrőládi Közös 

Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetés módosítását az előterjesztésben 

foglaltaknak megfelelően j ó váh ag y ja . 

 

 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:  polgármester 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.) 

 

 



2. Napirendi pont 

 

Tájékoztató a Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi I. félévi 

gazdálkodásáról. 

 

Szabó Zoltán polgármester: Jogszabály írja elő, hogy a polgármester tájékoztatja a 

képviselő-testületet az önkormányzat gazdálkodásának első félévi alakulásáról. A fentiekre 

tekintettel elkészült a Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában is a 2013. év I. félévi 

gazdasági beszámoló. Ha megnézzük a beszámoló bevételi és kiadási oldalát, akkor 

megállapítható és a számok is azt tükrözik, hogy sikerült kiegyensúlyozottan 

gazdálkodnunk. A Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések kötelezettségeiket 

folyamatosan teljesítették, a hivataloknál létszám túllépés nem történt, a dolgozók 

juttatásait biztosítani tudtuk. 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztett tájékoztatót elfogadni szíveskedjen! 

 

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

határozatot hozta:  

 

Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 101/2013.  (IX.06.) határozata 

 

Tárgy: a Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. év I. félév gazdálkodásáról 

       szóló tájékoztató elfogadása. 

 

 

Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szendrőládi Közös 

Önkormányzati Hivatal 2013. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót 

e l f o ga dj a . 

 

 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:  polgármester 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. 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  Dr. Kernóczi Zsuzsanna 

 polgármester  jegyző 

 

 

 


