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Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi február hó 05. napján, 

szerdán 9 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 

   Szabó László     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 4 fő jelen van. 

 

Javaslatot tesz az ülés napirendjére: 

 

Javasolt napirendi pontok: 

 

1) Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás 

módosításának jóváhagyása. 

 Előadó: polgármester 

2) Támogatási igény benyújtása víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak 

csökkentésére. 

 Előadó: polgármester 

  

Az elhangzott javaslatnak megfelelően a jelenlévő képviselők és a polgármester 

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

napirendet fogadta el: 

 

Elfogadott napirendi pontok: 

 

1) Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás 

módosításának jóváhagyása. 

Előadó: polgármester 
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2) Támogatási igény benyújtása víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak 

csökkentésére. 

 Előadó: polgármester 

 

Tárgyalt napirendi pontok: 

 

 

1) Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás 

módosításának jóváhagyása. 

 Előadó: polgármester 

2) Támogatási igény benyújtása víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak 

csökkentésére. 

 Előadó: polgármester 

 

A napirend tárgyalása: 

 

1. Napirendi pont 

 

Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás módosításának 

jóváhagyása. 

 

Szabó Zoltán polgármester: Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása kéri a módosított 

társulási megállapodás, illetve 1. melléklete módosításának elfogadását. Az 1. melléklet annak 

megfelelően módosult, hogy Aggtelek, illetve Jósvafő Község Önkormányzata 2013. 

december 31.-gyel kivált a Társulásból. Továbbá ugyancsak ebben a mellékletben a 

települések lélekszámának változása miatt került sor módosításra, illetve a 4. mellékletben a 

Társulás szakfeladatai változtak a jogszabályok változása miatt. Kérem a mellékelt határozati 

javaslatot elfogadni! 

 

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

határozatot hozta:  

 

Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 1/2014.  (II.5.) határozata 

 

Tárgy: Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 

módosításáról  

 

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 

Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 

módosításáról szóló előterjesztést és minősített többséggel, nyílt szavazással 

az alábbi döntést hozta: 

1. A Képviselő-testület az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása 

Társulási Megállapodásának módosítását a határozat mellékleteként  

j ó v á h a g y j a.  

2. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás 

módosítás, és az egységes szerkezetű módosított megállapodás aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 



 

(A határozat előterjesztése a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.) 

 

 

2. Napirendi pont 

 

Támogatási igény benyújtása víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére. 

 

Szabó Zoltán polgármester: A Magyar Közlönyben idén is megjelentek a lakossági víz- és 

csatornaszolgáltatás támogatás igénylésének feltételei. A támogatási igény benyújtására a 

települési önkormányzat jogosult. A pályázati anyagot, adatlapokat az elmúlt évhez hasonlóan 

az ÉRV ZRt., mint szolgáltató megküldte, kitöltés, aláírás után vissza kell juttatni a 

Társasághoz, és ők nyújtják be az Államkincstár felé. Kérem a képviselő-testületet, hogy 

hagyja jóvá a határozati javaslatot a támogatás igénybevétele érdekében! 

 

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

határozatot hozta:  

 

Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 2/2014.  (II.5.) határozata 

 

Tárgy: Támogatási igény benyújtása víz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak 

csökkentésére 

 

Balajt Község Önkormányzatának képviselő-testülete döntött  

abban, hogy 2014. évre vonatkozóan a lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás 

ráfordításainak csökkentésére támogatási kérelmet kíván benyújtani. 

 

Balajt Község Önkormányzatának képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

pályázattal kapcsolatos eljárás lebonyolítására, valamint a vonatkozó rendeletnek a 

pályázathoz szükséges mellékletei, nyilatkozatai aláírására. 

 

Határidő:  azonnal, illetve folyamatos 

 

Felelős:  polgármester 

 

 

(A határozat előterjesztése 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 


