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Balajt Község Önkormányzatának 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 

 
13-8/2016. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 6. napján  

               (hétfő) du. 15.00 órai kezdettel a Községháza (3780 Balajt Fő út 55.) hivatali 

               helyiségében megtartott rendkívüli nyílt ülésén. 

 

Jelen vannak: Szabó Zoltán polgármester, Csathó László alpolgármester,  

 Ádám Ferenc Györgyné képviselő és Kovács Márta képviselő 

 

Igazoltan van távol: Berzi István képviselő 

                      

Tanácskozási joggal jelen van:      Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző 

Bakos Erzsébet jegyzőkönyvvezető 

                  

 

Szabó Zoltán polgármester köszönti a rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülésen a 

résztvevőket, majd megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel az 5 fős 

testületből 4 fő képviselő jelen van.  

 

Ismerteti a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontját az alábbiak szerint: 

 

 1. TOP-3.2.1-15 kódszámú Balajt Község Önkormányzata energetikai korszerűsítése 

      - tárgyú támogatási kérelem benyújtásáról  

     Előadó: polgármester 

 

Szabó Zoltán polgármester megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban a Képviselő-

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

 

Képviselő-testület tagjai részéről a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjával kapcsolatban 

észrevétel, javaslat, indítvány nem volt. 

 

Szabó Zoltán polgármester javasolja a napirendi pont elfogadását. 

 

Képviselő-testület a napirendi pontra tett javaslatot - és a jegyzőkönyv hitelesítőinek Ádám 

Ferenc Györgyné és Kovács Márta települési képviselőket - 4 fő döntéshozatalban való 

részvételével - 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett fogadta el az alábbiak szerint: 

 

 

1. TOP-3.2.1-15 kódszámú Balajt Község Önkormányzata energetikai korszerűsítése 

      - tárgyú támogatási kérelem benyújtásáról  

     Előadó: polgármester 
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Tárgyalt napirendi pontok: 

1. TOP-3.2.1-15 kódszámú Balajt Község Önkormányzata energetikai korszerűsítése 

      - tárgyú támogatási kérelem benyújtásáról  

     Előadó: polgármester 

 

 

1./ Napirendi pont tárgya: 

 

TOP-3.2.1-15 kódszámú Balajt Község Önkormányzata energetikai korszerűsítése 

 - tárgyú támogatási kérelem benyújtásáról  

 Előadó: polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.) 

 

Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja. 

 

Szabó Zoltán polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a Nemzetgazdasági 

Minisztérium felhívást tett közzé a TOP-3.2.1-15 kódszámmal Önkormányzati épületek 

energetikai korszerűsítésére. Az intézkedés átfogó célja az önkormányzati intézmények 

hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése. A 

támogatási kérelem benyújtására 2016. június 07-ig van lehetőség. 

 

Javasolja a Képviselő-testületnek a TOP-3.2.1-15 kódszámú Balajt Község Önkormányzata 

energetikai korszerűsítése - tárgyú támogatási kérelem benyújtását az önkormányzat 

tulajdonát képező 3780 Balajt, Fő út 55. szám alatti ingatlanra. Az igényelt támogatási összeg 

5 %-ért projektelőkészítés költségeire szerződést kötni a J+K Borsod Consulting Kft-vel. A 

felmerült költségek 100 %-ban elszámolhatóak a pályázat keretében belül. Képviselő-testület 

a támogatási kérelemhez önerőt nem biztosít. 

 

Szabó Zoltán polgármester a napirend felett a vitát megnyitja. 

 

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

elfogadását szavazásra bocsátja. 

 

Képviselő-testület a javaslatot - 4 fő döntéshozatalban való részvételével - 4 igen, 0 nem 

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

 

Balajt Község  Önkormányzata Képviselő-testületének  

61/2016. (VI.6.) H A T Á R O Z A T A  

 

Tárgy: TOP-3.2.1-15 kódszámú Balajt Község Önkormányzata  

             energetikai  korszerűsítése - tárgyú támogatási kérelem  

             benyújtásáról 

 

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

a TOP-3.2.1-15 kódszámú Balajt Község Önkormányzata 

energetikai korszerűsítése - tárgyú támogatási kérelem benyújtásáról 

szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
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1. Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) támogatási kérelmet nyújt be a 

TOP-3.2.1-15 kódszámú Balajt Község Önkormányzata 

energetikai korszerűsítése címen az önkormányzat tulajdonát 

képező 5/1 hrsz-ú - 3780 Balajt, Fő út 55. szám - alatti ingatlanra. 

 

2. Képviselő-testület az igényelt támogatási összeg 5 %-ért 

projektelőkészítés költségeire szerződést kíván kötni a J+K 

Borsod Consulting Kft-vel. A felmerült költségek 100 %-ban 

elszámolhatóak a pályázat keretében belül. 

 

3. Képviselő-testület a támogatási kérelemhez önerőt nem biztosít. 

 

4. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási    

kérelem előkészítésére és benyújtására, támogatott kérelem esetén 

a pályázat megvalósítására. 

 

Határidő: pályázat benyújtási határideje 2016.06.07. 

Felelős: polgármester 

 

 

 

Szabó Zoltán polgármester - mivel egyéb más napirend, javaslat, észrevétel, vélemény nem 

volt - megköszönte a megjelentést és a képviselő-testület rendkívüli nyílt ülését bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 Szabó Zoltán  Dr. Kernóczi Zsuzsanna 

 polgármester jegyző 

 

  

        

Ádám Ferenc Györgyné                                                                             Kovács Márta 

       jegyzőkönyv hitelesítő  jegyzőkönyv hitelesítő 

 
 

 

 

 

 

 

 


