
Balajt Község Önkormányzatának 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 

 

6-3/2015. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11. napján 

(szerda) de. 10.00 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, Ádám Ferenc 

Györgyné  képviselő, Berzi István képviselő  és  Kovács Márta képviselő 

                        

Tanácskozási joggal jelen van:      Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző 

Cserged Marianna jegyzőkönyvvezető 

      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: 

 

1. Balajt Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről. 

Előadó: polgármester 

 

2. Beszámoló a működési célra átadott pénzeszköz felhasználásáról. 

Előadó: polgármester 

 
      3.   Balajt Község Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról. 

Előadó: jegyző 

     

4. Ügyrendi Bizottság 2015. évi munkatervének ismertetéséről. 

Előadó: Bizottság elnöke 

 

      5.   Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és a közüzemi  

csatornamű használatáért fizetendő díjról. 

            Előadó: polgármester 

 

       6. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás részére 

      díjkülönbözet megfizetéséről. 

           Előadó: polgármester 

  

7. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás számlázásáról. 

Előadó: polgármester 

 



      8. A szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást  

          nyújtó ellátásokról. 

          Előadó: polgármester 

 

       9. Indítványok, javaslatok. 

 

Zárt ülés: 

 

1. Szociális segélykérelmek elbírálása. 

Előadó: polgármester 

      

 

Szabó Zoltán polgármester megkérdezi, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban a 

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

 

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

javaslat, indítvány nem volt. 

 

Szabó Zoltán polgármester javasolja a napirendi pontok elfogadását azzal a módosítással, 

hogy a Képviselő-testület vegye fel 9. napirendi pontként: a „Balajt Község Önkormányzata 

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról”, 10. 

napirendi pontként: a „Polgármester szabadságolási ütemtervének a jóváhagyásáról”, valamint 

11. napirendi pontként: „Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi 

költségvetésének elfogadásáról” szóló előterjesztéseket és 12. napirendi pont lesz az 

„Indítványok, javaslatok”. A 9. és 10. sorszámú előterjesztések a képviselők részére 

kiküldésre kerültek. 

 

Szabó Zoltán polgármester a módosító javaslatot szavazásra bocsátja. 

 

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

szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 

 

Szabó Zoltán polgármester a módosító javaslattal együtt – javasolja a napirendi pontok 

elfogadását. 

 

Képviselő-testület a javaslatot – a módosítással együtt - 5 fő döntéshozatalban való 

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

 

1. Balajt Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről. 

Előadó: polgármester 

 

2. Beszámoló a működési célra átadott pénzeszköz felhasználásáról. 

Előadó: polgármester 

 

3. Balajt Község Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról. 
Előadó: jegyző 

 

4. Ügyrendi Bizottság 2015. évi munkatervének ismertetéséről 

            Előadó: Bizottság elnöke 

 



5. Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és a közüzemi  

csatornamű használatáért fizetendő díjról. 

           Előadó: polgármester 

 

6.  Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás részére 

        díjkülönbözet megfizetéséről. 

             Előadó: polgármester 

       

7. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás számlázásáról. 

Előadó: polgármester 

      8.  A szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást  

           nyújtó ellátásokról. 

           Előadó: polgármester 

 

     9.   Balajt Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

           kötelezettségeinek megállapításáról. 

           Előadó: polgármester 

 

      10.  Polgármester szabadságolási ütemtervének a jóváhagyásáról. 

           Előadó: polgármester 

 

    11.  Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének elfogadásáról. 

           Előadó: polgármester 

 

  12.  Indítványok, javaslatok 

 

Zárt ülés: 

 

1. Szociális segélykérelmek elbírálása. 

Előadó: polgármester 

 

Tárgyalt napirendi pontok: 

1. Balajt Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről. 

Előadó: polgármester 

 

2. Beszámoló a működési célra átadott pénzeszköz felhasználásáról. 

Előadó: polgármester 

 

3. Balajt Község Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról. 
Előadó: jegyző 

 

4. Ügyrendi Bizottság 2015. évi munkatervének ismertetéséről. 

            Előadó: Bizottság elnöke 

 

5.  Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és a közüzemi  

csatornamű használatáért fizetendő díjról. 

             Előadó: polgármester 



6.  Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás részére 

      díjkülönbözet megfizetéséről. 

           Előadó: polgármester 

       

7. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás számlázásáról. 

       Előadó: polgármester 

      8.  A szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást  

           nyújtó ellátásokról. 

           Előadó: polgármester 

 

     9.   Balajt Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

           kötelezettségeinek megállapításáról. 

           Előadó: polgármester 

 

      10.  Polgármester szabadságolási ütemtervének a jóváhagyásáról. 

           Előadó: polgármester 

 

    11.  Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének elfogadásáról. 

           Előadó: polgármester 

 

  12.  Indítványok, javaslatok. 

 

Zárt ülés: 

 

1. Szociális segélykérelmek elbírálása. 

Előadó: polgármester 

 

1./ Napirendi pont tárgya: 

 

Balajt Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről. 

Előadó: polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja. 

 

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

elfogadását szavazásra bocsátja. 

 

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

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

 

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

1/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete 

 

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 

 

(Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 



2./ Napirendi pont tárgya:  

 

Beszámoló a működési célra átadott pénzeszközök felhasználásáról. 

Előadó: polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja. 

 

Szabó Zoltán polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy Balajt Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. évben nem hozott olyan döntést, melyben 

működési célra átadott volna pénzeszközöket, így annak felhasználásáról nem tudnak 

beszámolni a Képviselő-testületnek. 

 

Szabó Zoltán polgármester javasolja  a  Képviselő-testületnek, hogy határozat hozatal nélkül 

fogadja el a beszámolót. 

 

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

javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 

 

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

szavazattal, 0 tartózkodás mellett  a beszámolót -  határozat hozatal nélkül - elfogadta.  

 

3./ Napirendi pont tárgya: 

 

Balajt Község Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról. 

Előadó: jegyző 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 

 

Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja. 

 

Szabó Zoltán polgármester, - mivel kérdés, vélemény nem volt – a javaslat elfogadását 

szavazásra bocsátja. 

 

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

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

 

Balajt Község  Önkormányzata Képviselő-testületének  

3/2015. (II.11.) H A T Á R O Z A T A  

 

Tárgy: Balajt Község Önkormányzata 2015. évi „Közbeszerzési 

      Terv”-ének elfogadásáról 

 

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta Balajt Község 

Önkormányzata 2015. évi „Közbeszerzési Terv”-ének elfogadásáról 

szóló előterjesztést. 

 



Képviselő-testület Balajt Község Önkormányzata 2015. évi 

„Közbeszerzési Terv”-ét  - a határozat mellékleteként -  elfogadja. 

 

Képviselő-testület elrendeli az elfogadott közbeszerzési terv Balajt 

Község Önkormányzat hivatalos honlapján történő közzétételét. 

  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 
 

 

Melléklet a 3/2015.(II.11.) határozathoz 

 

 

 

 

 

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

2015. ÉVI 

 

KÖZBESZERZÉSI TERVE 

 

 

 

Záradék: 

 

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi „Közbeszerzési Terv”ét a 

3/2015.(II.11.) határozattal elfogadta. 

 

 

             Dr. Kernóczi Zsuzsanna 

          jegyző 

 

 

 



A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 33. § (1) 

bekezdésében foglaltak szerint, a „ 6. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott 

ajánlatkérők - így Ládbesenyő Község Önkormányzata is, mint a Kbt. 6. § (1) bekezdés b) 

pontja szerinti ajánlatkérő - a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves 

összesített közbeszerzési tervet kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. 

A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább 5 évig meg kell őriznie. A közbeszerzés 

nyilvános. 

 

„ (2) A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást,  

        amelyet a közbeszerzési tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell.  

 

    (3) A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó 

eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem 

szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre 

vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az által előre nem látható okból előállt 

közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a 

közbeszerzési  tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, 

megadva a  módosítás indokát is.” 

 

 

 

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésében nem szereplő, de pályázati lehetőség esetén 

megvalósítandó beruházás: 

 

 

 

Építési beruházás: 

   

 

 

1. Út felújítás – Szabadság út -                                                70 millió forint 

 

 

 

 

Balajt, 2015. február 11. 

 

 

 

 

      Szabó Zoltán      Dr. Kernóczi Zsuzsanna 

      polgármester       jegyző 

 

 

 

 

4./ Napirendi pont tárgya: 

 

Ügyrendi Bizottság 2015. évi munkatervének ismertetéséről. 

Előadó: Bizottság elnöke 



Szabó Zoltán polgármester felkéri Kovács Mártát az Ügyrendi Bizottság Elnökét, ismertesse 

az Ügyrendi Bizottság 2015. évi munkatervét a Képviselő-testülettel. 

 

Kovács Márta az Ügyrendi Bizottság Elnöke tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy 

az Ügyrendi Bizottság 2015. február 11. napján tartott rendkívüli ülésén tárgyalta a Bizottság 

2015. évi munkatervét. Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 5/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelet 49. § (2) bekezdése 

alapján a bizottság éves munkaterv alapján működik, melyet a Képviselő-testület 

munkatervének megállapítását követő 30 napon belül kell elkészíteni. Az Ügyrendi Bizottság 

rendes üléseinek száma a képviselő-testület munkaterve alapján, a bizottság feladatához 

kapcsolódó napirendek alapján került megtervezésre, a feladatához kapcsolódó egyéb 

ügyekben rendkívüli ülést tart. 

A bizottsági ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Bizottság elnöke és egy tagja ír 

alá. 

A Szervezeti és Működési Szabályzat 3. mellékletében foglaltak szerint az Ügyrendi 

Bizottság végzi a vagyonnyilatkozatok nyilvántartását és ellenőrzését. 

 

Ügyrendi Bizottságnak ezzel kapcsolatos feladata volt annak vizsgálata, hogy az 

önkormányzati képviselők, illetve a „külsős” Ügyrendi Bizottsági tag 2015. január 31. napjáig 

benyújtotta-e vagyonnyilatkozatát a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 39. §-a alapján. Ugyan csak Az Ügyrendi Bizottság feladata vizsgálni, 

hogy a fenti személyek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 38.§ (4) bekezdése értelmében - az önkormányzati képviselő megválasztásától 

számított harminc napon belül köteles kérelmezni felvételét az adózás rendjéről szóló 

törvényben meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisba – eleget tettek-e ennek  a 

kötelezettségüknek. A Bizottság megállapította, hogy Ádám Ferenc Györgyné képviselő és 

Szabó Zoltán polgármester nem rendelkezik ezzel az igazolással. Fenti személyeket a 

Bizottság felhívja, hogy 30 napon belül igazolják, hogy kérelmezték felvételüket a 

köztartozásmentes adózók adatbázisába. 

Az Ügyrendi Bizottság 2015. évi munkatervét az 1/2015.(II.11.) határozattal elfogadta, a 

Bizottság négy rendes ülést fog tartani. 

 

Szabó Zoltán polgármester megköszöni a Bizottság elnökének a tájékoztatást, erről a 

Képviselő-testületnek nem kell szavaznia. 

 

 

5./ Napirendi pont tárgya: 

 

Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és a közüzemi  

csatornamű használatáért fizetendő díjról. 

Előadó: polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 

 

Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja. 

 

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

elfogadását szavazásra bocsátja. 

 



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

nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd megalkotta a rendeletet: 

 

 

 

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

2/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete 

 

Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és a közüzemi  

csatornamű használatáért fizetendő díjról 

 

(Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

6./ Napirendi pont tárgya: 

 

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás részére 

díjkülönbözet megfizetéséről.          

Előadó: polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 

 

Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja. 

 

Szabó Zoltán polgármester a határozati javaslathoz módosító javaslatot tesz, mivel az 

önkormányzat a díjkülönbözetet egy összegben a 2015. évi költségvetése terhére nem tudja 

befizetni, két részletben történjen a befizetés, a második részlet befizetésére 2015. december 

31. napjáig kerüljön sor. 

 

Szabó Zoltán polgármester a módosító javaslatot szavazásra bocsátja. 

 

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

nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 

 

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

javaslatának az elfogadását - a módosítással együtt - szavazásra bocsátja. 

  

Képviselő-testület - a javaslatot a módosítással együtt - 5 fő döntéshozatalban való 

részvételével - 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a 

következő határozatot: 

 

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2015. (II.11.) H  A T Á R O Z A T A  

 

Tárgy:  Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési  

        Önkormányzati Társulás részére díjkülönbözet megfizetéséről  

       



Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 

továbbiakban Képviselő-testület) megtárgyalta a Sajó-Bódva Völgye 

és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás részére a 

díjkülönbözet megfizetéséről szóló előterjesztést. 

 

Képviselő-testület a pénzügyi hozzájárulás címén a 1.233.260.- forint 

(azaz Egymillió-kettőszázharmincháromezer-kettőszázhatvan forint) 

fedezetét az önkormányzat 2015. évi költségvetése terhére a befizetést 

két részletben teljesíti 2015. december 31. napjáig. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert Balajt Község 

Önkormányzata és a Sajó-Bódva Völgye és Környéke 

Hulladékkezelési Önkormányzati Társulással a pénzügyi hozzájárulás 

címén 2015. évben az önkormányzatot terhelő díjkülönbözet - 

megfizetéséről szóló módosított „Megállapodás” aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal, illetve 2015. december 31. 

 

 

 

 

7./ Napirendi pont tárgya: 

 

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás számlázásáról.            

Előadó: polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 

 

Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja. 

 

Szabó Zoltán polgármester a három változat közül javasolja a 3. változat elfogadását azzal, 

a módosítással, hogy az önköltségi áron felül ne az önkormányzatot terhelje, hanem a 

közszolgáltató a díjkülönbözet terhére számolja el. 

 

Szabó Zoltán polgármester a módosító javaslatot szavazásra bocsátja. 

 

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

nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 

 

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

javaslatának az elfogadását - a módosítással együtt - szavazásra bocsátja. 

  

Képviselő-testület - a javaslatot a módosítással együtt - 5 fő döntéshozatalban való 

részvételével - 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a 

következő határozatot: 

 

 

 

 



Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 5/2015. (II.11.) H  A T Á R O Z A T A  

 

Tárgy:  Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás számlázásáról 

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás számlázásáról szóló 

előterjesztést.         

Képviselő-testület a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás számlázását 

a ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. részéről Balajt település illetékességi 

területén a 3. lehetőséget választja – csekkes megoldás formában kéri 

(a díjfizetés csekken történik, aminek az adótartalma – 146.- forint/db 

– az önköltségi áron felüli összeget a közszolgáltató a díjkülönbözet 

terhére számolja el. 

 

Képviselő-testület elrendeli haladéktalanul az adatszolgáltatás 

teljesítését a ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. részére az általuk 

kiküldött excel formátumban az ingatlanhasználók adataira 

vonatkozóan. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal  

 

 

8./ Napirendi pont tárgya: 

 

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást 

nyújtó ellátásokról.         

 Előadó: polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 

 

Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja. 

 

Szabó Zoltán polgármester módosító javaslatot tesz a rendelet 6. § (12) bekezdését érintően 

azzal, hogy kerüljön ki „Újabb kérelem benyújtására 3 hónap eltelte után kerülhet sor.” 

szövegrész. 

 

Szabó Zoltán polgármester a módosító javaslatot szavazásra bocsátja. 

 

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

nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 

 

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

elfogadását  a módosítással együtt - szavazásra bocsátja. 

  

Képviselő-testület - a rendelet-tervezet a módosítással együtt - 5 fő döntéshozatalban való 

részvételével - 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd megalkotta az 

alábbi rendeletét: 

 



Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

3/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete 

 

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást 

nyújtó ellátásokról 

 

(Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

9./ Napirendi pont tárgya: 

 

Balajt Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek megállapításáról. 

Előadó: polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 

 

Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja. 

 

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

javaslatának az elfogadását szavazásra bocsátja. 

  

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 

6/2015. (II.11.) H  A T Á R O Z A T A  

 

Tárgy: Balajt Község Önkormányzata adósságot keletkeztető  

    ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról 

  

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta  

Balajt Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből 

eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló előterjesztést 

és a következő döntést hozza: 

 

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§ alapján 

- saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet 

követő három évre várható összegét a határozat mellékletét képező 

táblázatban bemutatottak szerint állapítja meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal, illetve 2015. december 31. 

 

 

 

 



Melléklet a 6/2015.(II.11.) határozathoz 

 

Megnevezés Sorszám 

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből 
eredő fizetési kötelezettség Összesen 

7=(3+4+5+6) 

2015 2016 2017 2018. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Helyi adók 1 760 660 700 600 2720 

Osztalékok, koncessziós díjak 
2 270 270 270 270 1080 

Díjak, pótlékok, bírságok 3 80 100 80 90 350 

Tárgyi eszközök, immateriális 
javak, vagyoni értékű jog 

értékesítése, Vagyonhasznosításból 

származó bevételek 
4 150 150 150 150 600 

Részvények, részesedések, 

értékesítése 5 0 0 0 0 0 

Vállalatértékesítésből, 
privatizációból származó bevételek 

6 0 0 0 0 0 

Kezességvállalással kapcsolatos 

megtérülés 7 0 0 0 0 0 

Saját bevételek (01+…+7) 8 1260 1180 1200 1110 4750 

Saját bevételek (08. sor) 50 %-a 
9 630 590 600 555 2375 

Előző év(ek)ben keletkezett 

tárgyévi fizetési kötelezettség 
(11+……+17) 10 0 0 0 0 0 

Felvett, átvállalt hitel és annak 

tőketartozása 11 0 0 0 0 0 

Felvett, átvállalt kölcsön és annak 

tőketartozása 12 0 0 0 0 0 

Hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapír 13 0 0 0 0 0 

Adott váltó 14 0 0 0 0 0 

Pénzügyi lízing 15 0 0 0 0 0 

Halasztott fizetés 16 0 0 0 0 0 

Kezességvállalásból eredő fizetési 
kötelezettség 17 0 0 0 0 0 

Tárgyévben keletkezett, III. 

kötelező, tárgyévet terhelő 

fizetési kötelezettség (19+….+25) 18 0 0 0 0 0 

Felvett, átvállalt hitel és annak 
tőketartozása 19 0 0 0 0 0 

Hitelviszonyt megtestesítő 

értékpapír 20           

Adott váltó 21           

Pénzügyi lízing 22           

Halasztott fizetés 23           

Kezességvállalásból eredő fizetési 

kötelezettség 24           

Fizetési kötelezettség összesen 

(10+18) 25 0 0 0 0 0 

Fizetési kötelezettséggel 

csökkentett saját bevétel (09-25) 26 630 590 600 555 2375 

 

 



10./ Napirendi pont tárgya: 

 

Polgármester szabadságolási ütemtervének a jóváhagyásáról.        

Előadó: polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 

 

Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja. 

 

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

javaslatának az elfogadását szavazásra bocsátja. 

  

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 

7/2015. (II.11.) H  A T Á R O Z A T A  

 

Tárgy: Polgármester szabadságolási ütemtervének a jóváhagyásáról 

 

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról szóló 

előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

 

1. Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megállapítja, hogy Szabó Zoltán polgármester 2015. évben 48 

munkanap szabadságra jogosult. 

 

2. Képviselő-testület a polgármester szabadságolási ütemtervét – a 

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a 

továbbiakban: Kttv.) 225/C § (2) bekezdése alapján – a határozat 

mellékleteként - jóváhagyja. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

 

 

Melléklet a 7/2015.(II.11.) határozathoz 

 

Polgármester szabadságolási ütemterve 

 

2015. évre 

 

Hónap Kivenni tervezett  

szabadságok száma (nap) 

Január  

Február  

Március 9 

Április  



Május  

Június 5 

Július                    15 

Augusztus 5 

Szeptember 5 

Október 5 

November  

December 4 

Összesen: 48 

 

 

 

11./ Napirendi pont tárgya: 

 

Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének elfogadásáról.       

Előadó: polgármester 

 

(Szóbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 

 

Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja. 

 

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

javaslatának az elfogadását szavazásra bocsátja. 

  

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 

8 /2015. (II.11.) H  A T Á R O Z A T A  

 

Tárgy: Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi 

             költségvetésének elfogadásáról 

 

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta a Szendrőládi Közös 

Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének elfogadásáról 

szóló előterjesztést. 

 

Képviselő-testület a Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. 

évi költségvetését a határozat melléklete szerinti tartalommal 

elfogadja. 

 

1. A 2015. évi költségvetési évben a Szendrőládi Közös 

Önkormányzati Hivatal 

a) bevételi főösszege: 42.488 ezer forint, melyből 

aa) intézményi finanszírozás 42.488 ezer forint 

 

b) kiadási főösszege: 42.488 ezer forint, melyből 

 



ba) személyi juttatások: 32.304 ezer forint 

bb) munkaadót terhelő járulékok: 8.662 ezer forint 

bc) dologi, és egyéb folyó kiadások: 1.522 ezer forint 

 

c) átlagos statisztikai állományi létszáma: 9 fő 

 

2. Képviselő-testület a Szendrőládi Közös Önkormányzati 

Hivatalban a béren kívüli cafetéria juttatás mértékét egységesen nettó 

200.000.- forint összegben határozzák meg. 

 

3. Képviselő-testület megbízza Szendrőlád Község Polgármesterét, 

hogy a Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének a 

Szendrőládi Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésébe való 

beépítéséről gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

12./ Napirendi pont tárgya: 

  

Indítványok, javaslatok. 

 

Szabó Zoltán polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy az óvoda 

építésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás kiírásra került, van remény arra, hogy őszre az 

óvoda elkészül. 

 

Szabó Zoltán polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet a településen folyó 

közmunkával kapcsolatosan benyújtott beadványban foglaltakról. 6 Startmunka-program 

pályázat került benyújtásra. Ennek a sok programnak a pályázatát az indokolja, hogy egy-egy 

programban 15 főig nem kell önerőt biztosítani, azonban a 16. főtől önerőt kell hozzá tenni, 

amit az önkormányzat pénzügyi lehetőségei nem tesznek lehetővé. A programok 9-10-12 

hónap hosszúságúak. Majdnem bizonyos, hogy a mezőgazdasági program március 1. napjával 

el fog indulni, a többi program indulása még bizonytalan. 

 

Szabó Zoltán polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a szociális célú tűzifa 

kiosztásra került a lakosság részére. Minden híreszteléssel szemben nem azért csúszott néhány 

személy részére a tűzifa kiosztása, mert az önkormányzat nem fizetett a szállítónak, hanem 

azért az időjárás, illetve a talajviszonyok nem voltak alkalmasak arra, hogy a járművek az 

erdőre kimenjenek. 

 

Kovács Márta képviselő felveti, hogy Kisida Gáborné gazdálkodási előadó elhelyezése az 

önkormányzat épületében nem alkalmas a munkavégzésre, mert ott pontos munkát nem lehet 

végezni az ügyfelek járkálása, illetve az előtérből behallatszó beszéd miatt. 

Szabó Zoltán polgármester és Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző tájékoztatja képviselő 

asszonyt, hogy ez a probléma, illetve annak megoldása már többször felvetődött – másik 

helyiség kialakítása formájában -, de a jó, hatékony megoldásra még nem találtak rá. 

 



Ádám Ferenc Györgyné és Kovács Márta képviselők beadványukban hívták fel a 

Képviselő-testület figyelmét a közmunkába bevont személyek hatékonyabb munkavégzésére, 

a munkafegyelem szigorítására, alternatív tevékenységek meghatározására. 

 

SzabóZoltán polgármester akként reagált a beadványra, hogy ilyen nagy létszám, illetve 

ilyen hozzáállás, öntudat mellet, amely az embereket jellemzi, nem lehet a képviselő 

asszonyok által felvetett eredményeket elérni. Az emberekre hatni szépszóval nem lehet, csak 

abból értenek, ha néhány személy elbocsátásra kerül. 

 

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

ülésen kerül sor, - megköszönte a Képviselők megjelenését és a képviselő-testület nyílt ülést 

bezárta. 

 

 

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 Szabó Zoltán  Dr. Kernóczi Zsuzsanna 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


