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JEGYZŐKÖNYV 
 

Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi június hó 11. napján, szerdán 

8 óra 30 perces kezdettel a Községháza (Balajt, Fő út 55.) hivatalos helyiségében, nyílt körben 

megtartott rendkívüli ülésén elhangzottakról. 

 

Jelen vannak: Szabó Zoltán    polgármester   

   Csathó László    alpolgármester 

   Berzi István     képviselő      

   Kiss Ferencné    képviselő    

 

Tanácskozási joggal jelen van:  Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző 

 Cserged Marianna  igazgatási ügyintéző, 

        jegyzőkönyvvezető  

Távol van:  Szabó László     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. 

 

Javaslatot tesz az ülés napirendjére: 

 

Javasolt napirendi pontok: 

 

1) Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása. 

 Előadó: polgármester 

2) Társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának módosítása. 

 Előadó: polgármester 

 

 

Az elhangzott javaslatnak megfelelően a jelenlévő képviselők és a polgármester 

egybehangzóan – 3 fő döntéshozatalban való részvételével - 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 

tartózkodás mellett – a következő napirendet fogadta el: 

 

 

Elfogadott napirendi pontok: 

 

1) Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása. 

 Előadó: polgármester 
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2) Társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának módosítása. 

 Előadó: polgármester 

 

 

Tárgyalt napirendi pontok: 

 

 

1) Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása. 

 Előadó: polgármester 

2) Társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának módosítása. 

 Előadó: polgármester 

 

A napirend tárgyalása: 

 

 

1. Napirendi pont 

 

Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása. 

 

Szabó Zoltán polgármester: Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási 

Megállapodását a tagok már többször módosították, amiket a mi képviselő-testületünk is 

jóváhagyott. A Magyar Államkincstár a nyilvántartásba vételi eljárás során még 

észrevételezett módosítani való elemeket. Kérem a Képviselő-testületet, hogy a Társulási 

Megállapodás tervezett módosításit tárgyalja meg, illetve hagyja jóvá! 

 

A Képviselő-testület – 3 fő döntéshozatalban való részvételével - 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 

tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:  

 

Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 40/2014.  (VI.11.) határozata 

 

 

Tárgy: Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 

módosításáról 

 

Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 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 

 



Az ülésre megérkezett Berzi István képviselő. 

 

2. Napirendi pont 

 

Társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának módosítása. 

 

Szabó Zoltán polgármester: Csathó László képviselő úr azzal a kéréssel fordult hozzám, 

hogy a Képviselő-testület döntsön a részére megállapított, alpolgármesteri tiszteletdíj 

módosításáról. Kéri, hogy a havi 35.000,- forint helyett június 1.-jétől 30.000,- forintban 

állapítsa azt meg. Kérem a Képviselő-testületet, hogy Csathó képviselő úr alpolgármesteri 

tiszteletdíj módosítására irányuló kérelmét tárgyalja meg, és döntsön róla! 

 

A Képviselő-testület – 4 fő döntéshozatalban való részvételével - 3 igen, 0 nem szavazattal, 1 

tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:  

 

 

Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 41/2014.  (VI.11.) határozata 

 

 

Tárgy: Társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának módosítása. 

 

Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Csathó 

László alpolgármester kérelmére a társadalmi megbízatású 

alpolgármester részére megállapított tiszteletdíj összegét és az alábbi 

döntést hozta: 

1. A Képviselő-testület az alpolgármester tiszteletdíját 2014. 

június 1. napjától havi bruttó 30.000,- Ft, azaz harmincezer 

forint összegben állapítja meg. 

2. A Képviselő-testület a 117/2010. (X.13.) számú határozatát 

2014. május 31. napjával visszavonja.  

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

Szabó Zoltán polgármester – mivel más hozzászólás, javaslat nem hangzott el, megköszönte 

a képviselők megjelenését és az ülést bezárta. 

 

K. m. f. 

 

 

 Szabó Zoltán  Dr. Kernóczi Zsuzsanna 

 polgármester  jegyző 

   

 

 


