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Balajt község Önkormányzatának  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 
 

82-10/2014. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 27. napján           

(szerda) 14.00 órai kezdettel a Községháza (3780 Balajt, Fő út 55. szám) hivatali 

helyiségében megtartott munkaterv szerinti nyílt ülésén.            

Jelen vannak:  Szabó Zoltán                polgármester 

 Csathó László              alpolgármester 

 Berzi István                  képviselő 

 Kiss Ferencné              képviselő 

                          Szabó László               képviselő 

 

Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Kernóczi Zsuzsanna    jegyző 

 Cserged Marianna            igazgatási előadó,  

            jegyzőkönyvvezető 

 

3./ napirendi pont tárgyalásánál: Kisida Gáborné gazdálkodási ügyintéző 

 

Szabó Zoltán polgármester köszönti a nyílt képviselő-testületi ülésen a résztvevőket, majd  

megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel az 5  fős testület teljes létszámmal 

jelen van. 

Ismerteti az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint: 

 

Javasolt napirendi pontok: 

 

 

1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta 

végzett munkáról. 

Előadó: polgármester 

 

2. Beszámoló az egészségügyi alapellátás helyzetéről 

Előadó: háziorvos, védőnő 

 

3. Balajt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.(II.27.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: jegyző 
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4. Egyes pénzügyi tárgyú önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 

Előadó: jegyző 

 

5. A Körjegyzőségi Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti 

és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 

14/2001. (XII.19.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

Előadó: jegyző 

 

6. A vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel járó munkakörökről szóló 12/2001. (X.31.) 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

Előadó: jegyző 

 

7. A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 8/2008. (XII.01.) önkormányzati 

rendelet hatályon kívül helyezéséről, új rendelet megalkotásáról 

Előadó: jegyző 

 

8. A gyermekek védelmének helyi szabályairól szóló 17/2003. (XI.26.) önkormányzati 

rendelet hatályon kívül helyezéséről, új rendelet megalkotásáról 

Előadó: jegyző 

 

9. A közterületek elnevezéséről, a házszámozás rendjéről, valamint a közterületnév táblák 

és házszám táblák elhelyezéséről 

Előadó: jegyző 

 

10. Indítványok, javaslatok. 

 

     Zárt ülés: 

 

1. Jelentés a lejárt határidejű zárt ülésen hozott határozatok végrehajtásáról 

Előadó: polgármester 

 

2. Szociális segélykérelmek elbírálása. 

Előadó: polgármester 

 

Szabó Zoltán polgármester megkérdezi, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban a 

Képviselő-testület tagjai részéről van-e észrevétel, javaslat, indítvány. 

 

A Képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban észrevétel, 

javaslat, indítvány nem volt. 

 

Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző kéri 10. napirendi pontként felvenni a Helyi Választási 

Bizottság, valamint Nemzetiségi Szavazat Számláló Bizottság tagjainak, póttagjainak 

megválasztását. 

 

Szabó Zoltán polgármester javasolja a 11. napirendi pontként felvenni a helyi 

önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2014. évi kiegészítő támogatás 

igényléséről, 12. napirendi pontként Balajt Község Önkormányzata által végzett kiegészítő 

tevékenység - fénymásolás áráról - szóló előterjesztések tárgyalását. 
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Szabó Zoltán polgármester a módosító javaslatokat szavazásra bocsátja. 

 

A Képviselő-testület - 5 fő döntéshozatalban való részvételével - a módosító javaslatokat 5 

igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 

 

Szabó Zoltán polgármester a napirendi pontra tett javaslatot - a módosító javaslatokkal együtt 

- szavazásra bocsátja 

 

A Képviselő-testület a javaslatot – a módosításokkal együtt - 5 fő döntéshozatalban való 

részvételével - 5 igen,  0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett - fogadta el az alábbiak szerint: 

 

Elfogadott napirendi pontok: 

1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta 

végzett munkáról. 

Előadó: polgármester 

 

2. Beszámoló az egészségügyi alapellátás helyzetéről 

Előadó: háziorvos, védőnő 

 

3. Balajt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.(II.27.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: jegyző 

 

4. Egyes pénzügyi tárgyú önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 

Előadó: jegyző 

 

5. A Körjegyzőségi Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti 

és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 

14/2001. (XII.19.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

Előadó: jegyző 

 

6. A vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel járó munkakörökről szóló 12/2001. (X.31.) 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

Előadó: jegyző 

 

7. A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 8/2008. (XII.01.) önkormányzati 

rendelet hatályon kívül helyezéséről, új rendelet megalkotásáról 

Előadó: jegyző 

 

8. A gyermekek védelmének helyi szabályairól szóló 17/2003. (XI.26.) önkormányzati 

rendelet hatályon kívül helyezéséről, új rendelet megalkotásáról 

Előadó: jegyző 

 

9. A közterületek elnevezéséről, a házszámozás rendjéről, valamint a közterületnév táblák 

és házszám táblák elhelyezéséről 

Előadó: jegyző 
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10. Helyi Választási Bizottság, valamint Nemzetiségi Szavazat Számláló Bizottság 

tagjainak, póttagjainak megválasztása 

Előadó: jegyző 

 

11. Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2014. évi kiegészítő 

támogatás igénylése 

Előadó: polgármester 

 

12. Balajt Község Önkormányzata által végzett kiegészítő tevékenység - fénymásolás áráról 

Előadó: polgármester 

 

13. Indítványok, javaslatok. 

 

     Zárt ülés: 

 

1. Jelentés a lejárt határidejű zárt ülésen hozott határozatok végrehajtásáról 

Előadó: polgármester 

 

2. Szociális segélykérelmek elbírálása. 

Előadó: polgármester 

 

Tárgyalt napirendi pontok: 

1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta 

végzett munkáról. 

Előadó: polgármester 

 

2. Beszámoló az egészségügyi alapellátás helyzetéről 

Előadó: háziorvos, védőnő 

 

3. Balajt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.(II.27.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: jegyző 

 

4. Egyes pénzügyi tárgyú önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 

Előadó: jegyző 

 

5. A Körjegyzőségi Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti 

és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 

14/2001. (XII.19.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

Előadó: jegyző 

 

6. A vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel járó munkakörökről szóló 12/2001. (X.31.) 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

Előadó: jegyző 

 

7. A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 8/2008. (XII.01.) önkormányzati 

rendelet hatályon kívül helyezéséről, új rendelet megalkotásáról 

Előadó: jegyző 
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8. A gyermekek védelmének helyi szabályairól szóló 17/2003. (XI.26.) önkormányzati 

rendelet hatályon kívül helyezéséről, új rendelet megalkotásáról 

Előadó: jegyző 

 

9. A közterületek elnevezéséről, a házszámozás rendjéről, valamint a közterületnév táblák 

és házszám táblák elhelyezéséről 

Előadó: jegyző 

 

10. Helyi Választási Bizottság, valamint Nemzetiségi Szavazat Számláló Bizottság 

tagjainak, póttagjainak megválasztása 

           Előadó: jegyző 

 

11. Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2014. évi kiegészítő 

támogatás igénylése 

Előadó: polgármester 

 

12. Balajt Község Önkormányzata által végzett kiegészítő tevékenység - fénymásolás áráról 

Előadó: polgármester 

 

13. Indítványok, javaslatok. 

 

     Zárt ülés: 

 

1. Jelentés a lejárt határidejű zárt ülésen hozott határozatok végrehajtásáról 

Előadó: polgármester 

 

2. Szociális segélykérelmek elbírálása. 

Előadó: polgármester 

 

 

A napirend tárgyalása: 

1. Napirendi pont  

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta végzett 

munkáról. 

Előadó: polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Szabó Zoltán polgármester az előterjesztést vitára bocsátja. 

 

Szabó Zoltán polgármester - mivel kérdés, vélemény nem volt -, az előterjesztés határozati 

javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 

 

A Képviselő-testület - a javaslatot - 5 fő döntéshozatalban való részvételével - 5 igen, 0 nem 

szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő határozatot: 

 

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

50/2014. (VIII.27.) határozata 
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Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű nyílt ülésen hozott         

      határozatok végrehajtásáról 

         

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának 

állásáról szóló jelentést és azt elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal  

 

Szabó Zoltán polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy tavasszal a Megyei 

Önkormányzat részéről volt egy adatgyűjtés arról, hogy 2015. és 2020. között milyen 

fejlesztéseket, beruházásokat tervez az önkormányzat a településen. Erről a Képviselő-testület 

annak idején tájékoztatva lett. A mai napon ezzel kapcsolatban volt a Kistérségen ülés, amelyen 

forintosították, hogy kistérségi szinten milyen összeg áll erre rendelkezésre. Természetesen az 

adatgyűjtés során beérkezett tervek megvalósításához sokkal nagyobb összegre lenne szükség, 

mint ami rendelkezésre áll. A kistérség 45 települése közül 28 tervezett beruházásokat 25,6 

milliárd forint összegben, ezzel szemben a Kistérség 1,8 milliárd forint összeget kap, amit 

lakosságszám arányosan osztanak el a települések között. Voltak olyan fejlesztések, 

beruházások, amelyek ebből a támogatásból nem is valósíthatók meg, pl. szennyvízberuházás, 

közútépítés.  A számok ismeretében kellett szándéknyilatkozatot tenni arról, hogy mik a tervek 

és milyen összegben. A tervezett beruházások között maradt Balajt esetében közösségi tér 

kialakítása, Gyermekház felújítása, kultúrház felújítása (tetőcsere, fűtéskorszerűsítés), 

természetesen lényegesen csökkentett költségvetéssel. Arra számítani kell, hogy ehhez önrészt 

kell hozzátenni. 

A közfoglalkoztatás az előző testületi ülés óta „nagyüzemben” folytatódik, jelenleg 103 

közfoglalkoztatott dolgozik. A Vízgazdálkodási Társulásnál még 4 fő el fog tudni helyezkedni, 

és akkor gyakorlatilag Balajton nem lesz munkanélküli. 

Novembertől ismét tervezik a tanfolyammal egybekötött közfoglalkoztatást. 

Sikeresen befejeződött a szociális nyári gyermekétkeztetés, ugyan az elszámolása még nem 

történt meg, a gyakorlati részére, az ételekkel kapcsolatban nem érkezett kifogás a jogosultak, a 

résztvevők részéről. 

 

 

2. Napirendi pont  

 

Beszámoló az egészségügyi alapellátás helyzetéről 

Előadó: polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Szabó Zoltán polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy a háziorvos és a 

védőnő is meghívást kapott a képviselő-testületi ülésre, beszámolójukat elkészítették az 

egészségügyi alapellátás helyzetéről. 

 

Szabó Zoltán polgármester az előterjesztést vitára bocsátja. 
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Szabó Zoltán polgármester - mivel kérdés, vélemény nem volt -, az előterjesztés határozati 

javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 

 

A Képviselő-testület - a javaslatot -  5 fő döntéshozatalban való részvételével - 5 igen, 0 nem 

szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő határozatot: 

 

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

51/2014. (VIII.27.) határozata 

 

Tárgy: Beszámoló az egészségügyi alapellátás helyzetéről 

   

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: 

Képviselő-testület) megtárgyalta az egészségügyi alapellátás 

helyzetéről szóló beszámolót. 

 

Képviselő-testület a beszámolót - a határozat mellékleteként - 

 e l f o g a d j a . 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal  

 

3. Napirendi pont 

 

Balajt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.(II.27.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Előadó: jegyző 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 

 

Kisida Gáborné pénzügyi előadó: Az önkormányzat 2014. évi költségvetését szükséges 

módosítani az előterjesztésben részletezett előirányzatok változása miatt, mégpedig a bevételek 

növekedése miatt, melynek megfelelően a kiadások is hasonló mértékben növekedtek. Nem 

volt tervezve és a módosítás tartalmazza a szociális nyári gyermekétkeztetésre kapott 

támogatást, illetve az ÉRV. által lekért állami támogatást, ami utalásra került a szolgáltatónak.  

 

Szabó Zoltán polgármester Balajt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 

3/2014.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet vitára bocsátja. 

 

Szabó Zoltán polgármester - mivel kérdés, vélemény nem volt -, a rendelet-tervezet 

elfogadását szavazásra bocsátja. 

 

A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet - 5 fő döntéshozatalban való részvételével - 5 igen, 0  

nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd megalkotta az alábbi rendeletet: 

 

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2014. (VIII.28.) önkormányzati rendelete 

 

Balajt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.(II.27.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
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(Rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

 

4. Napirendi pont  

 

Egyes pénzügyi tárgyú önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 

Előadó: jegyző 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 

 

Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy a rendelet-

tervezet időszerűvé vált. A jogalkotásról szóló törvény szerint amennyiben a jogszabály minden 

rendelkezése végrehajtottá vált, rendelkezni kell annak hatályon kívül helyezéséről. A hatályos 

joganyagból 59 db rendelet került ki, amelyek végrehajtottá váltak, és hatályon kívül 

helyezésük a helyi önkormányzati rendeletek átláthatóságát szolgálja. 

 

Szabó Zoltán polgármester az egyes pénzügyi tárgyú önkormányzati rendeletek hatályon 

kívül helyezéséről szóló rendelet-tervezetet vitára bocsátja. 

 

Szabó Zoltán polgármester - mivel kérdés, vélemény nem volt -, a rendelet-tervezet 

elfogadását szavazásra bocsátja. 

 

A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet - 5 fő döntéshozatalban való részvételével – 5 igen, 0 

nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd megalkotta az alábbi rendeletet: 

 

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

15/2014. (VIII.28.) önkormányzati rendelete 

 

Egyes pénzügyi tárgyú önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 

 

(Rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

 

5. Napirendi pont  

 

A Körjegyzőségi Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és 

egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 14/2001. 

(XII.19.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

Előadó: jegyző 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 

 

Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy folyamatosan 

vizsgálják felül az önkormányzati rendeleteket. A 14/2001.(XII.19.) önkormányzati rendeletet 

hatályon kívül kell helyezni, mivel 2013. január 01. napjával megszűnt a Körjegyzőségi Hivatal 

és ez a rendelet a Körjegyzőségen dolgozók juttatásait szabályozza.  
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Szabó Zoltán polgármester a Körjegyzőségi Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket 

megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti 

támogatásokról szóló 14/2001. (XII.19.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

szóló rendelet-tervezetet vitára bocsátja. 

 

Szabó Zoltán polgármester - mivel kérdés, vélemény nem volt -, a rendelet-tervezet 

elfogadását szavazásra bocsátja. 

 

A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet - 5 fő döntéshozatalban való részvételével - 5 igen, 0 

nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd megalkotta az alábbi rendeletet: 

 

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

16/2014. (VIII.28.) önkormányzati rendelete 

 

A Körjegyzőségi Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és 

egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 14/2001. 

(XII.19.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 

(Rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

 

6. Napirendi pont  

 

A vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel járó munkakörökről szóló 12/2001. (X.31.) 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

Előadó: jegyző 

 

(Írásos előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 

 

Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy ezt a rendeletet 

is azért kell hatályon kívül kell helyezni, mivel megszűnt a Körjegyzőségi Hivatal, ennek 

megfelelően megszűntek azok a rendeleti szabályozások is, amelyek a Körjegyzőségen 

dolgozók vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel járó munkaköreire vonatkozott. 

 

Szabó Zoltán polgármester a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel járó munkakörökről 

szóló 12/2001. (X.31.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet-

tervezetet vitára bocsátja. 

 

Szabó Zoltán polgármester - mivel kérdés, vélemény nem volt -, a rendelet-tervezet 

elfogadását szavazásra bocsátja. 

 

A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet - 5 fő döntéshozatalban való részvételével – 5 igen, 0 

nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd megalkotta az alábbi rendeletet: 

 

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

17/2014. (VIII.28.) önkormányzati rendelete 

 

A vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel járó munkakörökről szóló 12/2001. (X.31.) 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 
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(Rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

 

7. Napirendi pont  

 

A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 8/2008. (XII.01.) önkormányzati rendelet 

hatályon kívül helyezéséről, új rendelet megalkotásáról 

 Előadó: jegyző 

 

(Írásos előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 

 

Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a Képviselő-

testület 2008. évben alkotta meg a rendeletet. A rendelet felülvizsgálata során megállapították, 

hogy jogszabályhelyek ismétlése miatt nem felel meg a jogalkotásról szóló törvény, illetve a 

jogszabályszerkesztésről szóló rendelet előírásainak. Az önkormányzati rendelet nem 

tartalmazhat magasabb szintű jogszabályban szereplő előírásokat. Olyan nagy számú 

módosítást érint a felülvizsgálat, hogy egyszerűbb a 8/2008. (XII.01.) rendeletet hatályon kívül 

helyezni és új rendeletet alkotni. Az adó mértéke nem változik. 

 

Szabó Zoltán polgármester a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 8/2008. (XII.01.) 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről, új rendelet megalkotásáról szóló rendelet-

tervezetet vitára bocsátja. 

 

Szabó Zoltán polgármester - mivel kérdés, vélemény nem volt -, a rendelet-tervezet 

elfogadását szavazásra bocsátja. 

 

A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet - 5 fő döntéshozatalban való részvételével - 5 igen, 0 

nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd megalkotta az alábbi rendeletet: 

 

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

18/2014. (VIII.28.) önkormányzati rendelete 

 

A magánszemélyek kommunális adójáról 

 

(Rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

 

8. Napirendi pont  

A gyermekek védelmének helyi szabályairól szóló 17/2003. (XI.26.) önkormányzati rendelet 

hatályon kívül helyezéséről, új rendelet megalkotásáról 

Előadó: jegyző 

 

(Írásos előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 

 

Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy a 2003. évben 

megalkotott önkormányzati rendeletnek az időközben bekövetkezett jogszabályi változások 

miatt, mint pl. a törvény hatályon kívül helyezte a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, 
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szükségessé vált a gyermekek védelmének helyi szabályairól szóló 17/2003. (XI.26.)  

önkormányzati rendelet rendelkezéseinek felülvizsgálata. Ebben a rendeletben is sok 

módosítást kellene végrehajtani, ezért célszerűbb ennek a rendeletnek is a hatályon kívül 

helyezése, és új rendelet megalkotása.  

 

Szabó Zoltán polgármester a gyermekek védelmének helyi szabályairól szóló 17/2003. 

(XI.26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről, új rendelet megalkotásáról szóló 

rendelet-tervezetet vitára bocsátja. 

 

Szabó Zoltán polgármester - mivel kérdés, vélemény nem volt -, a rendelet-tervezet 

elfogadását szavazásra bocsátja. 

 

A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet - 5 fő döntéshozatalban való részvételével – 5 igen, 0 

nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd megalkotta az alábbi rendeletet: 

 

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

19/2014. (VIII.28.) önkormányzati rendelete 

 

A gyermekvédelem helyi rendszeréről 

 

(Rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

9. Napirendi pont  

 

A közterületek elnevezéséről, a házszámozás rendjéről, valamint a közterületnév táblák és 

házszám táblák elhelyezéséről 

Előadó: jegyző 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 

 

Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény a helyi önkormányzat feladatai körébe 

utalja a közterületek, valamint önkormányzati tulajdonban álló közintézmények elnevezését. A 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal indítványozta, hogy a Képviselő-testület 

folytassa le a közterület elnevezésének, valamint elnevezésük megváltoztatására irányuló 

kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályainak megalkotására vonatkozó 

döntéshozatali eljárást és fogadja el az önkormányzati rendeletet. 

A rendelet tervezet tartalmazza az általános rendelkezéseket, értelmező rendelkezéseket, a 

közterületnév-jegyzék, a közterületnév táblák elhelyezése, a házszámozás szabályait, valamint 

a záró-rendelkezéseket. 

 

Szabó Zoltán polgármester a közterületek elnevezéséről, a házszámozás rendjéről, valamint a 

közterületnév táblák és házszám táblák elhelyezéséről szóló rendelet-tervezetet vitára bocsátja. 

 

Szabó Zoltán polgármester - mivel kérdés, vélemény nem volt -, a rendelet-tervezet 

elfogadását szavazásra bocsátja. 

 

A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet - 5 fő döntéshozatalban való részvételével – 5 igen, 0 

nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd megalkotta az alábbi rendeletet: 
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Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

20/2014. (VIII.28.) önkormányzati rendelete 

 

A közterületek elnevezéséről, a házszámozás rendjéről, valamint a közterületnév táblák és 

házszám táblák elhelyezéséről 

 

(Rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

 

10. Napirendi pont  

 

Helyi Választási Bizottság tagjainak, valamint Nemzetiségi Szavazat Számláló Bizottság 

tagjainak, póttagjainak megválasztása 

Előadó: jegyző 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 

 

 

Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy a Választási 

eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. § rendelkezése alapján a Képviselő-testület 

választja meg a Helyi Választási Bizottság, illetve a Nemzetiségi Szavazat Számláló Bizottság 

tagjait, póttagjait legkésőbb 2014. 08. 31. napjáig, melyre a Helyi Választási Iroda vezetője tesz 

indítványt. A jogszabályi előírásokat figyelembe véve, településen lakcímmel rendelkezés, 

névjegyzékben való szereplés, összeférhetetlenség, az előterjesztésben szereplő személyeket 

javaslom. 

 

Szabó Zoltán polgármester az előterjesztést vitára bocsátja. 

 

Szabó Zoltán polgármester - mivel kérdés, vélemény nem volt - a Helyi Választási Bizottság 

tagjainak, póttagjainak megválasztásáról szóló előterjesztés 1. határozati javaslatának az 

elfogadását szavazásra bocsátja. 

  

A Képviselő-testület a javaslatot - 5 fő döntéshozatalban való részvételével – 5 igen, 0 nem 

szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd megalkotta az alábbi rendeletet: 

 

 

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 52/2014.(VIII.27.) határozata  

 

                       Tárgy: Helyi Választási Bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása 

 

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Választási eljárásról 

szóló 2013.évi XXXVI. törvény 23. § rendelkezése alapján Drótos István, 

Kovács Sándorné, Pamlényi Tamás, Varga József, Virág Lajos István 

személyeket a Helyi Választási Bizottság tagjainak, Molnár Bernadett, Kovács 

Istvánné személyeket póttagjainak megválasztja. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: 2014. 08.31. 
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Szabó Zoltán polgármester az előterjesztést vitára bocsátja. 

 

Szabó Zoltán polgármester - mivel kérdés, vélemény nem volt - a Nemzetiségi Szavazat 

Számláló Bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztásáról szóló előterjesztés 2. határozati 

javaslatának az elfogadását szavazásra bocsátja. 

  

A Képviselő-testület a javaslatot - 5 fő döntéshozatalban való részvételével - 5 igen, 0 nem 

szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő határozatot: 

 

 

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 53/2014.(VIII.27.) határozata 

 

      Tárgy: Nemzetiségi Szavazat Számláló Bizottság tagjainak, 

 póttagjainak megválasztása 

 

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Választási eljárásról 

szóló 2013.évi XXXVI. törvény 23. § rendelkezése alapján Baráth Imre, Török 

Tímea, Csikó Anasztázia, Bancsók Gizella, Miklós-Csathó Nikolett  

személyeket a Nemzetiségi Szavazat  Számláló Bizottság tagjainak, ifj. Kótai 

Lajosné, Kótai Krisztián  személyeket póttagjainak megválasztja. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: 2014. 08.31. 

 

 

 

11. Napirendi pont  

 

Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2014. évi kiegészítő támogatás 

igénylése 

Előadó: polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 

 

Szabó Zoltán polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló törvény lehetőséget biztosít arra, hogy az önkormányzatok 

működőképességüket veszélyeztető esetben kiegészítő támogatást igényeljenek legkésőbb 

szeptember 30. napjáig. A kötelező feladatellátással kapcsolatosan jelentkező fizetési 

kötelezettségekre tekintettel indokolt, ezért javaslom e támogatásnak a központi 

költségvetésből való megigénylését, illetve a támogatási igény benyújtását.  

 

Szabó Zoltán polgármester az előterjesztést vitára bocsátja. 

 

Szabó Zoltán polgármester - mivel kérdés, vélemény nem volt -, az előterjesztés határozati 

javaslatának az elfogadását szavazásra bocsátja. 

  

A Képviselő-testület - a javaslatot - 5 fő döntéshozatalban való részvételével – 5 igen, 0 nem 

szavazattal, 0 tartózkodás mellett  elfogadta, majd meghozta a következő határozatot: 
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Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 54/2014.(VIII.27.) határozata 

 

 Tárgy: Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 

 2014. évi kiegészítő támogatás igénylése           

       

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a megyei önkormányzati 

tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati 

támogatásokról szóló 7/2014.(I.31.) BM rendelet alapján támogatási kérelmet 

nyújt be a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 

2014. évi kiegészítő támogatásra. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2014. szeptember 15. 

 

 

12. Napirendi pont  

 

Balajt Község Önkormányzata által végzett kiegészítő tevékenység - fénymásolás áráról - 

Előadó: polgármester 

         

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 

Szabó Zoltán polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a közelgő 

önkormányzati választáson induló jelöltek körében igény merült fel a Hivatal gépeit igénybe 

venni választási anyag sokszorosításával kapcsolatban. Az előterjesztés a másolás szabályaira, 

lebonyolítására tesz javaslatot, kiemelve, hogy az nem haszonszerzés céljából történik. 

Szabó Zoltán polgármester az előterjesztést vitára bocsátja. 

 

Szabó Zoltán polgármester - mivel kérdés, vélemény nem volt - az előterjesztés határozati 

javaslatának az elfogadását szavazásra bocsátja. 

 

A Képviselő-testület - a javaslatot -  5 fő döntéshozatalban való részvételével – 5 igen, 0 nem 

szavazattal, 0 tartózkodás mellett  elfogadta, majd meghozta a következő határozatot: 

 

 

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 55/2014.(VIII.27.) határozata 

 

  Tárgy: Balajt Község Önkormányzata által végzett kiegészítő   

    tevékenység - fénymásolás áráról 

 

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: 

Képviselő-testület) megtárgyalta a Balajt Község Önkormányzata által végzett - 

kiegészítő tevékenység - fénymásolás áráról szóló előterjesztést. 

 

Képviselő-testület az alábbi kiegészítő tevékenység ellátását: 
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- választási anyag sokszorosítása, A4 méretben, fekete- 

           fehér színben - oldalanként – 10,- forint áron jóváhagyja. 

 

A szolgáltatás iránti igényt a Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal  

                       Balajti Kirendeltségén lehet jelezni. 

 

                       A szolgáltatást balajti lakosok vehetik igénybe munkanapokon.   

                       A választási anyag sokszorosítására reggel 6.00 - 7.00 óra közötti időpontban 

                       kerül sor.  

A szolgáltatás díjköteles. 

A szolgáltatás elvégzésének feltétele a szolgáltatási díj befizetése a házi  

pénztárba. 

 

                        Felelős: polgármester 

Határidő: 2014. október 12. 

 

 

 

Szabó Zoltán polgármester - bejelenti, hogy önkormányzati hatósági ügyek tárgyalására zárt 

ülésen kerül sor -, megköszönte a képviselők megjelenését és a nyílt ülést bezárta. 

 

 

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül. 

 

 

K. m. f. 

 

 
 Szabó Zoltán  Dr. Kernóczi Zsuzsanna 

 polgármester  jegyző 

 


