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Balajt Község Önkormányzatának 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 

 
13-17/2016. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 26. 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 és Kovács Márta képviselő 

 

Igazoltan van távol: Berzi István képviselő 

                      

Tanácskozási joggal jelen van:      Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző 

                                                          Bányainé Cserged Marianna jegyzőkönyvvezető 

                  

2./ és a 3./ Napirendi pont tárgyalásánál: 

 

Bakos Erzsébet gazdálkodási ügyintéző 

 

Szabó Zoltán polgármester köszönti a munkaterv szerinti 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 munkaterv szerinti nyílt ülés napirendi pontját az alábbiak szerint: 

 

1./ Jelentés a lejárt határidejű nyílt ülésen hozott határozatok végrehajtásának állásáról. 

     Előadó: polgármester 

 

2./ Tájékoztató az önkormányzat I-III. negyedéves  gazdálkodásáról. 

     Előadó: polgármester 

 

3./ Balajt Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról. 

     Előadó: polgármester 

 

4./ Helyi Építési Szabályzatról szóló 10/2015.(VIII.27.) önkormányzati rendelet 

módosításáról. 

     Előadó: polgármester 

 

5./Balajt Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

5/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosítása. 

     Előadó: polgármester 

 

6./ Az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatáról szóló  

     6/2013.(VIII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

     Előadó: polgármester 
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7./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer elbírálásának helyi  

     szabályzatának jóváhagyásáról. 

     Előadó: polgármester 

 

8./ Helyi adórendeletek felülvizsgálatáról. 

     Előadó: polgármester 

 

9./ Balajt település szennyvízkezelési programjának összeállításáról szóló jóváhagyott  

    „Megbízási Szerződés” módosításáról. 

    Előadó: polgármester 

 

10./Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátások 

körzeteinek megállapításáról szóló rendeletének a megalkotásához való hozzájárulásról.        

    Előadó: polgármester 

 

11./ Hozzájárulás Majoros Árpád körzeti megbízott kinevezéséhez. 

     Előadó: polgármester 

 

12./  Indítványok, javaslatok. 

 

Zárt ülés: 

 

1./ Rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmek elbírálása. 

     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 munkaterv szerinti 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 Csathó László települési képviselőket - 4 fő döntéshozatalban való 

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

 

1./ Jelentés a lejárt határidejű nyílt ülésen hozott határozatok végrehajtásának állásáról. 

     Előadó: polgármester 

 

2./ Tájékoztató az önkormányzat I-III. negyedéves  gazdálkodásáról. 

     Előadó: polgármester 

 

3./ Balajt Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról. 

     Előadó: polgármester 

 

4./ Helyi Építési Szabályzatról szóló 10/2015.(VIII.27.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

     Előadó: polgármester 

 



3 
 

5./ Balajt Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló      

5/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosítása. 

      Előadó: polgármester 

 

6./ Az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatáról szóló  

     6/2013.(VIII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

     Előadó: polgármester 

 

7./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer elbírálásának helyi  

     szabályzatának jóváhagyásáról 

     Előadó: polgármester 

 

8./ Helyi adórendeletek felülvizsgálatáról. 

     Előadó: polgármester 

 

9./ Balajt település szennyvízkezelési programjának összeállításáról szóló jóváhagyott  

    „Megbízási Szerződés” módosításáról. 

    Előadó: polgármester 

 

10./ Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátások   

körzeteinek megállapításáról szóló rendeletének a megalkotásához való hozzájárulásról.        

    Előadó: polgármester 

 

11./ Hozzájárulás Majoros Árpád körzeti megbízott kinevezéséhez. 

      Előadó: polgármester 

 

12./  Indítványok, javaslatok. 

 

Zárt ülés: 

 

1./ Rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmek elbírálása. 

     Előadó: polgármester 

 

Tárgyalt napirendi pontok: 

1./ Jelentés a lejárt határidejű nyílt ülésen hozott határozatok végrehajtásának állásáról. 

     Előadó: polgármester 

 

2./ Tájékoztató az önkormányzat I-III. negyedéves  gazdálkodásáról. 

     Előadó: polgármester 

 

3./ Balajt Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról. 

     Előadó: polgármester 

 

4./ Helyi Építési Szabályzatról szóló 10/2015.(VIII.27.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

     Előadó: polgármester 

 

5./ Balajt Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

5/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosítása. 

     Előadó: polgármester 
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6./ Az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatáról szóló  

     6/2013.(VIII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

     Előadó: polgármester 

 

7./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer elbírálásának helyi  

     szabályzatának jóváhagyásáról. 

     Előadó: polgármester 

 

8./ Helyi adórendeletek felülvizsgálatáról. 

     Előadó: polgármester 

 

9./ Balajt település szennyvízkezelési programjának összeállításáról szóló jóváhagyott  

    „Megbízási Szerződés” módosításáról. 

    Előadó: polgármester 

 

10./Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátások 

körzeteinek megállapításáról szóló rendeletének a megalkotásához való hozzájárulásról.        

    Előadó: polgármester 

 

11./ Hozzájárulás Majoros Árpád körzeti megbízott kinevezéséhez. 

     Előadó: polgármester 

 

12./  Indítványok, javaslatok. 

 

 

Zárt ülés: 

 

1./ Rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmek elbírálása. 

     Előadó: polgármester 

 

 

1./ Napirendi pont tárgya: 

 

 

Jelentés a lejárt határidejű nyílt ülésen hozott határozatok végrehajtásának állásáról 

Előadó: polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.) 

 

Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja. 

 

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

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: 
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Balajt Község  Önkormányzata Képviselő-testületének  

102/2016. (X.26.) határozata  

 

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű nyílt ülésen hozott határozatok  

végrehajtásának állásáról 

             

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta a nyílt ülésen hozott 

lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról szóló jelentést. 

 

Képviselő-testület a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok     

végrehajtásának állásáról szóló jelentést elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

2./ Napirendi pont tárgya: 

 

Tájékoztató az önkormányzat I-III. negyedéves  gazdálkodásáról 

Előadó: polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.) 

 

Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja. 

 

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

Önkormányzata az 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendeletével fogadta el az önkormányzat 

2016. évi költségvetését, melyben a Képviselő-testület meghatározta a 2016. évi gazdálkodás 

feltételeit, az év során megvalósítandó feladatokat, célkitűzéseket. A költségvetésről szóló 

rendelet a beszámolási időszak során a 7/2016.(VI.30.) önkormányzati rendelettel, valamint a 

15/2016.(IX.15.) önkormányzati rendelettel módosításra került. 

 

A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését 94.809 e forint költségvetési 

bevétellel, és 94.809 e forint költségvetési kiadással fogadta el. 

Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi zárszámadását a 6/2016.(IV.28.) 

önkormányzati rendelettel elfogadta, 1.771 e forint helyesbített maradvánnyal hagyta jóvá. 

 

Az Önkormányzat 2016. évi feladatainak végrehajtásához költségvetési bevételeinek tervezett 

előirányzata 111.027 ezer forint, melyet  a központi költségvetésből nyújtott támogatás 

összegével 16.218 ezer forinttal egészített ki, így összesen   111.027 ezer  forint forrással 

számoltunk a 7/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításakor. 

Az önkormányzat 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát módosította 2016. 

szeptember 14. napján megtartott munkaterv szerinti nyílt ülésén, mivel az önkormányzat a 

munkaügyi központtól közfoglalkoztatási programhoz 5.080 e forint összegű támogatásértékű 

működési előleget kapott. 

 

Az önkormányzat a benyújtott lakossági vízdíj pályázatra 2.888 e forint összegű támogatást 

kapott, melyet az önkormányzat „Megállapodás” keretében az Északmagyarországi 

Regionális Vízművek Zrt. részére átadott. 
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Mindezekre figyelemmel az önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi előirányzatát 

7.968 e forint összeggel, a 2016. évi költségvetés kiadási előirányzatát 7.968 e forint 

összeggel módosította. 

Az önkormányzat módosított 2016. évi költségvetésének bevételi előirányzata: 118.995 e 

forintra, a módosított 2016. évi költségvetésének kiadási előirányzata: 118.995 e forint 

összegre módosult a 15/2016.(IX.15.) önkormányzati rendelet alapján. 

 

A központi költségvetésből származó bevételek 74 %-ban realizálódtak, 9 havi teljesítést 

tartalmaznak. A magas százalékos arányt az orvosi rendelő felújítására kapott támogatás 

emelte meg. 

 

Működési célú támogatás értékű bevételeknél a hosszú távú közfoglalkoztatás bér és járuléka, 

dologi és egyéb kiadásai 55 %-ban időarányosan realizálódott. 

Felhalmozási jellegű bevételeknél az önkormányzat hosszú távú közfoglalkoztatás keretében 

kapott működési bevételt használta felhalmozási kiadásra. 

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében más felhalmozási jellegű bevétel nem került 

tervezésre. 

Az Önkormányzat adóbevétele 48 %-ban realizálódott. Az adóbevétel tervezett összege 

2.326.000.- forint volt, teljesült 1.239.422.- forint.  Az adó befizetések határideje 2016. 

szeptember 15. napja volt. 

Egyéb működési bevétel - szolgáltatások ellenértéke - a Balajt, Fő út 28. szám alatti 

önkormányzati tulajdonú ingatlan rezsi költsége, ami 337.858.- forint, befizetésre került 2016. 

szeptember 5. napján. 

Fűnyírásból származó bevétel: 7.000.- forint. 

A TIGÁZ. által fizetett rendszerhasználati díj 25.850.- forint. 

 

A működési kiadások előirányzata 118.995 ezer forintra módosult. 

 

A kiadási előirányzat 56 %-át használtuk fel a beszámolási időszak során, időarányosan. 

 

A személyi kiadás teljesítése 51 %, hasonló arányú a munkaadót terhelő járulékok alakulása 

is. Az időarányostól magasabb a teljesítés a közfoglalkoztatásnál az év közben induló 

programok miatt. A közfoglalkoztatás átlagos létszáma nem haladja meg tervezettet. 

 

A dologi kiadások előirányzatának 50 %-át használtuk fel. A Képviselő-testület elrendelte a 

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulással szemben - 

2015. II. félévi díjkülönbözet jogcímén fennálló - 76.940.- forint tartozás megfizetését - 2016. 

június 15. napjáig, melynek fedezetét az önkormányzat 2016. évi költségvetése terhére 

biztosította. 

 

Képviselő-testület a Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete részére 10.000.- forint 

összegű vissza nem térítendő támogatást biztosított.  

 

Az Önkormányzat 2016. június 18. napján megrendezett Kulturális Nap rendezvényre  

555.000.- forintot használt fel 2016. június 30. napjáig. Utalásra kerül még 64.000.- forint a 

vendéglátás költségeire, valamint szerzői jogdíjra 47.120.- forint került utalásra. 

 

Az ellátottak pénzbeli juttatásain belül a szociális ellátásokra a tervezett összeg 41 %-át 

használtuk fel a beszámolási időszakban. 
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A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer pályázat keretében  

utalásra került 100.000.- forint. 

 

Az egyéb működési célú kiadások felhasználása elmarad a tervezettől. Az államháztartáson 

belülre nyújtott működési célú támogatáson belül az Edelényi Többcélú Kistérségi Társulás 

részére az Orvosi Ügyelet támogatására havonta 9x33.533.- forint került utalásra, összesen: 

322.787 forint összegben. 

A belső ellenőrzési feladatok ellátására a belső ellenőr megbízási díjára negyedévente 

30.000.- forint, összesen: 90.000.- forint  került utalásra 2016. évben.   

A gyermekorvosi, valamint a háziorvosi feladatellátásra 60.000.- forint került kifizetésre 

negyedévente, összesen: 30.000.- forint kiadást jelent (Kettő számla került részükről 

megküldésre). 

 

A felhalmozási kiadásoknál a közfoglalkoztatási program keretében került sor a vízelvezető 

árok, járda felújítás, színpad kialakítására. 

 

Felújítás összesen: 2.200  e forint (Start munka program keretében a hivatal udvarán színpad 

kialakítása). 

Fejlesztési beruházás: (orvosi rendelő felújítása) 23.283 e forint. 

 

Az Önkormányzat 2015. évre vonatkozóan az államháztartáson belüli megelőlegezés címén 

963.644.- forintot kapott, ami 2016. évben visszafizetésre került az Önkormányzat részéről 

(december havi bérelőleg). 

A 2016. évi gazdálkodás I-III. negyedéves helyzetét összegezve megállapítható, hogy 

működési forráshiányunk az előző évi költségvetési maradványbók finanszírozható, így a 

feladatellátásban fennakadás nem volt.  

 

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

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  

103/2016. (X.26.) határozata  

 

Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat I-III. negyedéves    

             gazdálkodásáról 

 

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta az önkormányzat I-III. 

negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót és az alábbi döntést 

hozza: 

 

Képviselő-testület Balajt Község Önkormányzata I-III. negyedéves 

gazdálkodásáról szóló szöveges értékelést, valamint a - határozat  1. és 

2. mellékleteit -  az abban foglaltaknak megfelelően tudomásul veszi. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
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1. Melléklet a 103/2016.(X.26.) határozathoz 

Balajt Község Önkormányzata 
2016.  1-9 havi pénzügyi mérlege 

 

Ezer forintban

Eredeti

előirányzat

Módosított

előirányzat
Teljesítés

A B C D E

1. Ö nkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) 27 161 31 539 24 668

1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 7 623 8 980 6 825

1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 18 338 18 471 14 043

1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 200 1 200 912

1.5.
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (lakossági 

ivóvíz)
2 888 2 888

1.6. Elszámolásból származó bevételek

2.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről 

(2.1.+…+.2.5.)
37 667 51 959 48 369

2.1. Elvonások és befizetések bevételei

2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 

2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 37 667 51 959 48 369

2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás

3.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 

(3.1.+…+3.5.)
2 200 7 716 7 716

3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 2 200 7 716 7 716

3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás

4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 2 326 2 326 1 259

4.1. Helyi adók  (4.1.1.+...+4.1.3.) 50 50

4.1.1. - Vagyoni típusú adók

4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3. - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

4.2. Gépjárműadó 1 266 1 266 314

4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 1 010 1 010 945

5. Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) 290 290 439

5.1. Készletértékesítés ellenértéke

5.2. Szolgáltatások ellenértéke 50 50 75

5.3. Közvetített  szolgáltatások értéke

5.4. Tulajdonosi bevételek 240 240 364

5.5. Ellátási díjak

5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 

5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8. Kamatbevételek

5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10. Biztosító által fizetett  kártérítés

5.11. Egyéb működési bevételek

6. Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1. Immateriális javak értékesítése

6.2. Ingatlanok értékesítése

6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4. Részesedések értékesítése

6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n 

kívülről

7.3. Egyéb működési célú átvett  pénzeszköz

7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n 

kívülről

8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett  pénzeszköz

8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

   9. KÖ LTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN: (1+…+8) 69 644 93 830 82 451

   10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)

10.1. Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele

10.2. Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele

   11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

    12. Maradvány igénybevétele  (12.1. + 12.2.) 25 165 25 165 25 165

12.1.

12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 25 165 25 165 25 165

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-

szám
Bevételi jogcím

2016. évi
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    13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3. Betétek megszüntetése

    14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

    14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

    14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése

    14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása

    14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

    15. Váltóbevételek

    16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

    17. FINANSZÍRO ZÁSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN: (10. + … +16.) 25 165 25 165 25 165

    18.
KÖ LTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍRO ZÁSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN: 

(9+17)
94 809 118 995 107 616
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2. Melléklet a 103/2016.(X.26.) határozathoz 

Balajt Község Önkormányzata 
2016.  1-9 havi pénzügyi mérlege 

 

 

 

 

Ezer forintban

Eredeti

előirányzat

Módosított

előirányzat
Teljesítés

A B C D E

1.    Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) 67 879 92 476 89 517

1.1. Személyi  juttatások 33 223 60 163 60 163

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 629 9 724 9 724

1.3. Dologi  kiadások 15 453 13 980 13 980

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 9 407 5 650 5 650

1.5 Egyéb működési célú kiadások 4 167

1.6.  - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.    - Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.    - Elvonások és befizetések

1.9.    - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 34 34

1.10.
   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n 

belülre
402 37 37

1.11.
   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n 

belülre
1.12.    - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.    - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.
   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n 

kívülre
1.15.    - Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.    - Kamattámogatások

1.17.    - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2 888 2 888

1.18. Tartalékok

1.19.  - az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.    - Céltartalék

2.    Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 26 930 26 519 28 215

2.1. Beruházások 3 266 1 354 1 354

2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3. Felújítások 23 664 25 165 25 165

2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5. Egyéb felhalmozási kiadások

2.6. 2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.
   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n 

belülre

2.8.
   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n 

belülre

2.9.    - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.    - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.
   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n 

kívülre
2.12.    - Lakástámogatás

2.13.
   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson 

kívülre

3. KÖ LTSÉGVETÉSI KIADÁSO K Ö SSZESEN (1+2) 94 809 118 995 117 732

4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3. Kincstárjegyek beváltása

5.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5. Belföldi kötvények beváltása

5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4. Pénzügyi lízing kiadásai

7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3. Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. 

Szervezeteknek
7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9. Váltókiadások

10. FINANSZÍRO ZÁSI KIADÁSO K Ö SSZESEN: (4.+…+9.)

11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 94 809 118 995 117 732

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-

szám
Kiadási jogcím

2016. évi
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3./ Napirendi pont tárgya: 

 

Balajt Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról 

Előadó: polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.) 

 

Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja. 

 

Szabó Zoltán polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy a költségvetési 

koncepció elfogadásával a képviselő-testület megszabja az Önkormányzat 2017. évi 

költségvetése tervezésének fő irányait, szempontjait. Az államháztartás működésére 

vonatkozó jogszabályok nem tartalmaznak a költségvetési koncepció benyújtására vonatkozó 

előírást, de annak elfogadása biztosíthatja, hogy a költségvetési rendelet-tervezetben szereplő 

előirányzatok a biztonságos működés mellett az Önkormányzat középtávú céljainak, 

feladatinak megvalósítását szolgálják. 

Az Önkormányzat saját bevételei közül 

- nem tervezi adó-, lakbérnövelést, új adó bevezetését, ezért az adó- és egyéb működési 

bevételek (lakás, helyiségbérek) nagyságrendileg nem változnak, 

 

A tervezésnél figyelemmel kell lenni továbbá: 

 

- a 2016. évi költségvetési rendeletben szereplő bevételek és kiadások várható teljesítési 

adataira, 

- az ismert, következő évet terhelő kötelezettségekre, elfogadott, folyamatban lévő 

feladatokra. 

 

Az önkormányzata Balajt, Fő út 2. szám alatti telephelyen működő óvodai feladatokat ellátó 

intézmény működtetését szeretné önkormányzati fenntartásba venni a jelenlegi fenntartó 

bizonytalan helyzete miatt.  

 

A Biztos Kezdet Gyerekház működési engedélye határozatlan időre szól, az önkormányzat 

2017. évben továbbra is működtetni kívánja a Biztos Kezdet Gyerekházat 

  

Javasolja a képviselő-testületnek az alábbi szempontok meghatározását a 2017. évi 

költségvetési javaslat összeállításához: 

 

1. Egyensúlyi költségvetés összeállítása a bevételek megalapozott tervezésével és a kiadások 

teljeskörű számbavételével. Adósságot keletkeztető ügyletből származó bevétel 

(hitelfelvétel), külső finanszírozású működési hiány nem tervezhető. 

 

2. A kötelezően ellátandó feladatok fedezetének biztosítása, takarékos, biztonságos 

feladatellátás feltételeinek megteremtése. 

 

3. A jövő évi működés során az önkormányzati szolgáltatások elért színvonalának 

fenntartása. 

 

4. A szociálisan hátrányos helyzetűek támogatására, a település rászoruló lakosságának 

szociális segítésére fordítható kiadások szintjének megtartása, saját forrásokból pótolva az 

e célt szolgáló központi támogatások csökkenését. 
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5. Közterületeink kezeléséhez, gondozásához olyan nagyságú forrás rendelése, mely 

biztosítja értékük, színvonaluk megőrzését. 

 

6. A felhalmozási kiadások arányával az Önkormányzat vagyonának gyarapítása. 

 

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

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  

104/2016. (X.26.) határozata  

 

Tárgy: Az önkormányzat 2017. évi költségvetési koncepciójáról 

 

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta az önkormányzat 

2017. évi költségvetési koncepcióról szóló előterjesztést és az alábbi 

döntést hozza: 

 

1. Képviselő-testület Szendrőlád Község Önkormányzat 2017. évi 

költségvetési koncepcióját elfogadja. 

 

2. Képviselő-testület a költségvetés előkészítése során 

érvényesítendő célokat, végrehajtandó feladatokat, illetve a 

költségvetésbe beépítendő elveket az alábbiak szerint határozza meg: 

 

A.) Bevételek: 

1.) A bevételek tervezésekor a megalapozottságot és a bevételek 

biztonságos növelését egyaránt figyelembe kell venni. Törekedni kell 

a bevételek maximális feltárására. 

 

B.) Működési, személyi és dologi kiadások 

1.) Az önkormányzat valamennyi közalkalmazott és köztisztviselő 

számára biztosítja a jogszabályokban előírt illetményeket és 

pótlékokat. 

2.) A dologi kiadások vonatkozásában az üzemeltetési költségeknél 

a megállapított díjakkal kell számolni. 

3.) Egyes dologi költségek tervezése normatív módon, a 2016. évi 

infláció ismeretében meghatározott összegek alapján történhet.  

 

 

 

4.) A szociális ellátásokat az alapul szolgáló nyugdíjminimum 

összege és a várható kérelmek, valamint az önkormányzat hatályos 

rendeletei alapján kell tervezni. Törekedni kell arra, hogy a szociális 

ellátások tervezett összege 2017. évben az előző évihez képest ne 

csökkenjen. 
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C.) Felhalmozási kiadások, tartalékok 

1.) Meg kell tervezni az áthúzódó beruházásokat. 

2.) Új beruházásként elsőbbséget élveznek azok, amelyekre a 

Képviselő-testület 2016. évben kötelezettséget vállalt. 

3.) Tartalékok az egyensúly keretein belül tervezendők. 

 

D.) Általános alapelvek 

1.) Alapvető cél a költségvetés egyensúlyának biztosítása, a 

működőképesség megőrzése. 

2.) A költségvetést null-bázisról kell indítani, és egyensúlyban kell 

tervezni. 

3.) A költségvetést egyebekben a vonatkozó jogszabályok és 

önkormányzati rendeletek alapján kell tervezni. 

 

Határidő: azonnal, illetve 2017. február 15. 

Felelős:  polgármester, jegyző 

 

 

4./ Napirendi pont tárgya: 

 

Helyi Építési Szabályzatról szóló 10/2015.(VIII.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi.) 

 

Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja. 

 

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

Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta a 10/2015. (VIII.27.) önkormányzati 

rendeletét Balajt Község Helyi Építési Szabályzatáról. 

 

Képviselő-testület 2016. május 18. napján megtartott ülésén Balajt Község Helyi Építési 

Szabályzatáról szóló 10/2015.(VIII.27.) önkormányzati rendeletét felülvizsgálta a - RÉGIÓ 

Városépítészeti és Műemléki Tervező Kft. véleményének kikérése mellett - és megállapította, 

hogy a szakmai segítségnyújtásban hivatkozott, valamint a hatályos jogszabályok 

figyelembevételével a HÉSZ módosítása szükséges. Képviselő-testület elrendelte a Balajt 

Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló rendelet-tervezetet beterjesztését a képviselő-testület ülésére. 

 

A RÉGIÓ Városépítészeti és Műemléki Tervező Kft. Balajt Község Helyi Építési Szabályzat 

módosítására vonatkozó tervezői javaslatot összeállította.  

A rendelet módosítása a 2015. évben elfogadott szabályozási terveket nem érinti (a tervi 

részekben változás nem történik). 

A rendelet-tervezetet a hatályos előírások szerint véleményeztetni szükséges, mivel a 

módosítása tartalma megfelel a 314/2012.(XI.8.) KR. 32.§ (4) bekezdés előírásainak, ezért un. 

egyszerűsített eljárás keretei között lehet a véleményezést lefolytatni. 

 

A partnerségi határozat értelmében lakossági hirdetményit is ki kell függeszteni. 

A véleményezési idő: 15 naptári nap volt. 
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Képviselő-testület a Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata véleményezési eljárásánál a 

véleményeket és a tervezői válaszokat elfogadta, a véleményezési eljárást lezárta a 78/2016. 

(VIII.31.) határozatában.   

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 2016. szeptember 14. napján Balajt helyi 

építési szabályzat módosítása egyszerűsített eljárással végső szakmai véleményt megküldte, 

melyben Balajt teljes területére vonatkozó módosított helyi építési szabályzatának képviselő-

testületi jóváhagyása ellen településrendezési szempontból nem emelt kifogást. 

 

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

elfogadását szavazásra bocsátja. 

 

Képviselő-testület a rendeletet-tervezetet - 4 fő döntéshozatalban való részvételével - 4 igen, 0 

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

 

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

16/2016.(X.27.) önkormányzati rendelete 

 

Balajt Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 

10/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

5./ Napirendi pont tárgya: 

 

Balajt Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013.(VI.27.)  

önkormányzati rendelet módosítása 

Előadó: polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 5. mellékletét képezi.) 

 

Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja. 

 

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

önkormányzati rendelet 1. melléklete tartalmazza az önkormányzati szakágazati besorolást, 

valamint alaptevékenységének megnevezését, kormányzati funkció megnevezését, számát. A 

rendelet 1. mellékletének a módosítása szükséges, mivel nem tartalmazza a - 104037 

Kormányzati funkciót - Intézményen kívüli gyermekétkeztetést. Az új kormányzati funkció 

törzskönyvi nyilvántartásba vételét is kérelmezni kell a döntést követően a Magyar 

Államkincstárnál. 

 

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

elfogadását szavazásra bocsátja. 

 

Képviselő-testület a rendeletet-tervezetet - 4 fő döntéshozatalban való részvételével - 4 igen, 0 

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

 

17/2016.(X.27.) önkormányzati rendelete 

 

Balajt Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

5/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

(Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

6./ Napirendi pont tárgya: 

 

Az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatáról szóló  

6/2013.(VIII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 6. mellékletét képezi.) 

 

Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja. 

 

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

önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatáról szóló 6/2013. 

(VIII. 29.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése alapján: „A közterület filmforgatási célú 

használatáért forgatási helyszín esetén 3.000.- Ft/óra, stáb parkolása esetén 1.500.-Ft/óra 

közterület használati díjat kell fizetni.” 

 

A mozgóképekről szóló 2004. évi II törvény 36/I. §-a úgy rendelkezik, hogy a települési 

önkormányzatok 2016. szeptember 30. napjáig kötelesek a 34. § (5) bekezdése szerinti 

rendeleteiket e törvénynek a Magyarország 2017. évi központi költségvetésének 

megalapozásáról szóló 2016. évi LXVII. törvénnyel módosított rendelkezéseivel összhangba 

hozni, mely alapján az önkormányzati tulajdonban álló közterületek filmforgatási célú 

használatát szabályozó rendelet módosítása magasabb szintű jogszabálynak való megfelelés 

okán kötelező. 

A módosítás alapvetően a filmforgatási célú használat díját érintette, így a tervezet e 

rendelkezések megváltoztatását célozza. 

 

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

elfogadását szavazásra bocsátja. 

 

Képviselő-testület a rendeletet-tervezetet - 4 fő döntéshozatalban való részvételével - 4 igen, 0 

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

 

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

18/2016.(X.27.) önkormányzati rendelete 

 

az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatáról  szóló 

6/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

(Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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7./ Napirendi pont tárgya: 

 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer elbírálásának helyi  

szabályzatának jóváhagyásáról 

Előadó: polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 7. mellékletét képezi.) 

 

Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja. 

 

Szabó Zoltán polgármester tájékoztatja a Képviselő-testület 2016. szeptember 14. napján 

megtartott munkaterv szerinti ülésén a 98/2016.(IX.14.) határozatában döntött arról, hogy 

csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi 

fordulójához, mely a felsőoktatási hallgatók részére, valamint a felsőoktatási tanulmányokat 

kezdő fiatalok részére nyújt támogatást. 

 

Balajt Község Önkormányzata a települési önkormányzatok számára Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer Általános Szerződési Feltételeiben leírt 

felhatalmazás alapján szabályzatot kell jóváhagyni. 

 

A szabályzat célja, hogy Balajt Község Önkormányzata a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 

keretén belül költségvetésének terhére támogassa a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók 

továbbtanulását a felsőoktatási intézményekben. 

 

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

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  

105/2016. (X.26.) határozata  

 

Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati  

             Ösztöndíjrendszer elbírálásának helyi szabályzatának  

             jóváhagyásáról  

 

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer elbírálásának helyi 

szabályzatának jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést 

hozza: 

 

Képviselő-testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer elbírálásának helyi szabályzatát - a határozat 

mellékleteként - jóváhagyja.  

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 
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Melléklet a 105/2016.(X.26.) határozathoz 

 

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer elbírálásának  

helyi szabályzata 

 

Bursa Község Önkormányzata a települési önkormányzatok számára Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer Általános Szerződési Feltételeiben leírt 

felhatalmazás alapján a következő szabályzatot alkotja: 

 

A szabályzat célja 

 

A szabályzat célja, hogy Balajt Község Önkormányzata a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 

keretén belül költségvetésének terhére támogassa a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók 

továbbtanulását a felsőoktatási intézményekben. 

 

A szabályzat hatálya 

 

(1) Ösztöndíjban kizárólag azok a szociálisan rászoruló pályázók részesülhetnek, akik az 

önkormányzat illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkeznek és szociálisan 

hátrányos helyzetűek és megfelelnek a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjra vonatkozó hatályos jogszabályoknak, valamint a pályázati kiírás szerinti 

feltételeknek és  

 

a) - felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében ) teljes 

idejű  (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező 

alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, 

osztatlan képzésben, vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják 

tanulmányaikat („A” típusú ösztöndíj), vagy 

 

b) 

 2016/2017. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy  

 felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt 

nem nyert érettségizettek; 

 

és  a 2017/2018. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali 

munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan 

képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. 

 

 2017. évi felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási  

       intézménybe, és tanulmányaikat a 2017/2018. tanévben ténylegesen  

       megkezdik. („B” típusú ösztöndíj), 

 

(2) Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki: 

 

     a)  Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és  

          szerződéses állományú hallgatója 

      b) doktori (PhD) képzésben vesz részt 

      c)  kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban. 
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Eljárási szabályok 

 

(1) Az önkormányzat ösztöndíjban azt a pályázót részesíti, akinek a (2) pontban meghatározottak  

      szerinti pontjainak száma eléri a 15 pontot (a továbbiakban: szociálisan rászorult). 

 

(2) A pályázat elbírálása és rangsorolása során figyelembe vett szempontok és azokhoz tartozó 

      pontszámok: 

Pályázó családjában az 1 főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át és az 1993. évi III. tv. 

szerinti vagyonnal nem rendelkezik 

20 pont 

Pályázó családjában az 1 főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át és az 1993. évi III. tv. 

szerinti vagyonnal rendelkezik 

10 pont 

Pályázó családjában az 1 főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át és az 1993. III. tv. szerint 

vagyonnal nem rendelkezik 

15 pont 

Pályázó családjában az 1 főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át és az 1993. III. tv. szerint 

vagyonnal  rendelkezik 

7,5 pont 

Pályázó családjában az 1 főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át és az 1993. III. tv. szerint 

vagyonnal nem rendelkezik 

 

10 pont 

Pályázó családjában az 1 főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át és az 1993. III. tv. szerint 

vagyonnal  rendelkezik 

5 pont 

Pályázó házas 5 pont 

Pályázó önfenntartó 5 pont 

Pályázó eltartott  5 pont 

Pályázó krónikus betegségben szenved, tartósan beteg, súlyos fogyatékos, 

rokkant 

5 pont 

Pályázó családtagja(i) krónikus betegségben szenved, tartósan beteg, súlyos 

fogyatékos, rokkant 

5 pont 

Pályázó gyermeket nevel 3 pont 

Pályázó árva vagy félárva, illetve egyedülálló szülő tartja el 3 pont 

Munkanélküli vagy nyugdíjas van a családban 2 pont 

Pályázó családjában az eltartottak száma három vagy annál több 2 pont 

Pályázó családjában a pályázón kívül további iskolai tanulmányokat folytató 

eltartott van 

2 pont 

 

(3) A (2) pontban meghatározott körülmények igazolására csatolandó mellékletek, igazolások: 

 

Pályázó családjában az 1 főre jutó havi 

jövedelem kiszámításához 

Jövedelemigazolások (munkabér, GYED, 

GYES, stb. családi pótlék, nyugdíj utolsó 

postai, banki utalvánnyal vagy az ellátást 

folyósító szerv igazolásával, vállalkozásból, 

gazdálkodásból származó jövedelem 

esetében NAV igazolás kérelem benyújtását 

megelőző gazdasági év személyi 
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jövedelemadó alapjáról, őstermelői 

igazolvány, minden egyéb jövedelem esetén 

írásos nyilatkozat 

Pályázó házas Házassági anyakönyvi kivonat 

Pályázó önfenntartó Jegyzői igazolás 

Pályázó eltartott Nem szükséges külön igazolni a 

jövedelemigazolás elegendő 

Pályázó krónikus betegségben szenved, 

tartósan beteg, súlyos fogyatékos, rokkant 

Orvosi igazolás, szakvélemény, határozat 

Pályázó családtagja(i) krónikus betegségben 

szenved, tartósan beteg, súlyos fogyatékos, 

rokkant 

Orvosi igazolás, szakvélemény, határozat 

Pályázó gyermeket nevel Születési anyakönyvi kivonat 

Pályázó árva vagy félárva, illetve egyedülálló 

szülő tartja el 

Halotti anyakönyvi kivonat(ok), ill. az 

árvaellátás összegéről szóló igazolás vagy 

bankszámlakivonat,  bírósági ítélet válásról, 

egyedülállóságra 2 tanúval hitelesített 

nyilatkozat, illetve lakcímkártya másolata 

mindkét szülőről 

Munkanélküli vagy nyugdíjas van a 

családban 

Munkaügyi központ, járási hivatal igazolása, 

nyugdíjas igazolvány, nyugdíj szelvény 

Pályázó családjában az eltartottak száma 

három vagy annál több 

Születési anyakönyvi kivonat, családi 

pótlékről igazolás 

Pályázó családjában a pályázón kívül további 

iskolai tanulmányokat folytató eltartott van 

Tanulói, hallgatói jogviszony igazolás, 

iskolalátogatási igazolás 

 

 

 

 

 

(4) A települési önkormányzat által nyújtott támogatás mértéke egységesen jogosultanként 

10.000.- forint/hó. 

 

(5) Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. 

törvény, valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk 

fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet rendelkezései és 

Balajt Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat pályázati kiírásai és 

az Általános Szerződés Feltételei az irányadók. 

 

(6) Jelen szabályzat 2016. november 15. napján lép hatályba. 

 

Balajt, 2016. október 26. 

 

 

Szabó Zoltán        Dr. Kernóczi Zsuzsanna 

polgármester        jegyző 
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Záradék: 

 

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer elbírálásának helyi szabályzatát a 105/2016. (X.26.) 

határozatával jóváhagyta. 

 

Balajt, 2016. október 26. 

        Dr. Kenóczi Zsuzsanna 

           jegyző 

 

 

 

8./ Napirendi pont tárgya: 

 

Helyi adórendeletek felülvizsgálatáról 

Előadó: polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 8. mellékletét képezi.) 

 

Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja. 

 

Szabó Zoltán polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és törvényességi Felügyeleti 

Főosztályának Törvényességi Felügyeleti Osztálya a települési önkormányzatok helyi 

adórendeleteknek felülvizsgálatával összefüggésben, a helyi jogalkotás magasabb szintű 

jogszabályokkal való összhangjának megteremtése érdekében, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 133. § (3) bekezdése alapján szakmai 

segítségnyújtással élt az előterjesztésben foglaltak szerint. 

 

Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző a magánszemélyek kommunális adójáról, valamint a 

talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendeletek felülvizsgálata megtörtént. 

 

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 32 §-a értelmében a 

helyi és a települési adó fizetési kötelezettség növekedését pl. adómérték-emeléssel, 

mentesség megszüntetésével, kedvezmény szűkítésével) eredményező rendeleti szabályozást 

vagy új adónemet bevezető rendeletet, annak hatálybalépését megelőző legalább 30 nappal ki 

kell hirdetni. Erre tekintettel, ha az önkormányzat említett adórendeletét 2017. január 1-jétől 

kívánja hatályba léptetni, akkor azt legkésőbb 2016. december 1-jén ki kell hirdetnie. Az új 

fizetési kötelezettség megállapítása során figyelemmel kell lenni arra is, hogy annak 

kivetésével, beszedésével, nyilvántartásával, ellenőrzésével összefüggő adminisztrációs 

költségek ne legyenek aránytalanul magasak a fizetési kötelezettségből származó bevétel 

összegéhez képest, illetve azokat ne haladhatják meg. 

 

A Stabilitási törvény nem tartalmaz szabályozást, az adómentességet, adókedvezményt 

megállapító vagy korábbi szabályozáshoz képest adóelőnyt kiterjesztő rendelet kihirdetése és 

hatálybaléptetése közötti időszak tekintetében.   

 

Szabó Zoltán polgármester javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a magánszemélyek 

kommunális adójának mértékén ne változtasson, új adómentességet, adókedvezményt ne 
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biztosítson, adómentességet ne szüntessen meg, adókedvezményt ne szűkítsen, új települési 

adó ne kerüljön bevezetésre. 

 

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

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  

106/2016. (X.26.) határozata  

 

Tárgy: Helyi adórendeletek felülvizsgálatáról 

 

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta a helyi adórendeletek 

felülvizsgálatáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

 

Képviselő-testület megállapítja, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi 

CXXX. törvény 22. § (2) bekezdése értelmében az önkormányzati 

rendeletek tartalmi felülvizsgálatát a jegyző elvégezte és a hatályos 

önkormányzati rendeletek felülvizsgálata során nem tartja indokoltnak 

az önkormányzati rendeletek módosítását. 

 

 

Képviselő-testület 2017. évre vonatkozóan úgy határoz, hogy  

 

  a) a magánszemélyek kommunális adójának mértékén nem  

      változtat, 

  b) új adómentességet, adókedvezményt nem biztosít, 

  c) adómentességet nem szüntet meg, adókedvezményt nem  

      szűkít, 

  d) új települési adót pedig nem vezet be 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

9./ Napirendi pont tárgya: 

 

Balajt település szennyvízkezelési programjának összeállításáról szóló jóváhagyott  

„Megbízási Szerződés” módosításáról 

Előadó: polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 9. mellékletét képezi.) 

 

Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
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Szabó Zoltán polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy a határozat 

módosítása szükséges, mivel a jóváhagyott „Megbízási szerződés”-ben szereplő Gulyás 

Zoltán vállalkozó helyett: Viszoczky György egyéni vállalkozóval történt a „Megbízási 

szerződés” megkötésre. A feladat elvégzésének díja nem változott. 

 

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

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  

107/2016. (X.26.) határozata  

 

Tárgy: Balajt település szennyvízkezelési programjának  

            összeállításáról szóló  jóváhagyott „Megbízási Szerződés”  

     módosításáról 

 

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta Balajt település 

szennyvízkezelési programjának összeállításáról szóló jóváhagyott 

„Megbízási Szerződés” módosításáról az előterjesztést és az alábbi 

döntést hozza: 

 

Képviselő-testület módosítja az 52/2016. (V.18.) határozatának azt a 

részét, melyben Balajt Község Önkormányzata (3780 Balajt, Fő út 55. 

szám; adóigazgatási száma: 15548689-1-05; képviseli: Szabó Árpád 

Zoltán polgármester), mint Megbízó és Gulyás Zoltán Egyéni 

Vállalkozó (3700 Kazincbarcika, Fő tér 35. II/1.; adóigazgatási száma: 

64679978-1-25, Vállalkozó igazolvány száma: 11251487; Vállalkozó 

nyilvántartási száma: 11251487) Vállalkozó között - Balajt település 

szennyvízkezelési programjának összeállításáról szóló „Megbízási 

Szerződés”-t - a határozat melléklete szerinti tartalommal  - 

jóváhagyta, a Megbízó személyében történt változás miatt.  

 

Képviselő-testület módosító határozata alapján utólag jóváhagyja  és 

tudomásul veszi, hogy   Balajt Község Önkormányzata (3780 Balajt, 

Fő út 55. szám; adóigazgatási száma: 15548689-1-05; képviseli: 

Szabó Árpád Zoltán polgármester), mint Megbízó és Viszoczky 

György  Egyéni Vállalkozó (3700 Kazincbarcika, Munkás utca 78. 

szám; adóigazgatási száma: 63478815-1-25, Vállalkozó igazolvány 

száma: ET-020588; Vállalkozó nyilvántartási száma: 6618642) 

Vállalkozó között - Balajt település szennyvízkezelési programjának 

összeállításáról szóló „Megbízási Szerződés”-t - a határozat melléklete 

szerinti tartalommal került megkötésre. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 



23 
 

10./ Napirendi pont tárgya: 

 

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátások 

körzeteinek megállapításáról szóló rendeletének a megalkotásához való hozzájárulásról.        

Előadó: polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 10. mellékletét képezi.) 

 

Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja. 

 

Szabó Zoltán polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy Edelény Város 

Polgármestere az Edelényi Kistérség Többcélú Társulás tagjait írásban kereste meg Edelény 

Város Önkormányzat egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló rendelet módosításához 

hozzájárulás kérése tárgyában. 

 

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. §-ának (1) bekezdése a 

települési önkormányzatok feladatai között a települési önkormányzat képviselő-testületének 

hatáskörébe utalja a praxiskezelő által megadott szempontok alapján az egészségügyi 

alapellátások körzeteinek kialakítását. 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és 

Törvényességi Felügyeleti Főosztálya a 2016. augusztus 19. napján kelt levelében az 

egészségügyi tárgyú önkormányzati rendeletek felülvizsgálata tárgyában szakmai 

segítségnyújtással és javaslattétellel élt önkormányzatuk felé, melyben indítványozta, hogy 

legkésőbb 2016. október 10. napjáig a képviselő-testület tárgyalja meg az egészségügyi 

alapellátások körzeteinek kialakítása tárgyában alkotott helyi önkormányzati rendeletek 

felülvizsgálatát. Az egyeztetések és véleményeztetések elhúzódása miatt a Kormányhivatalból 

a határidő 30 nappal történő meghosszabbítását kérték. 

Az egészségügyi alapellátások közül a felnőtt háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti 

ellátásról társulási megállapodás alapján az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása 

gondoskodik. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény az önkormányzati rendeletek 

területi hatályának megállapítására vonatkozóan új előírásokat állapított meg. Az 5. § (1a) 

bekezdés kimondja ugyanis, hogy ha a felhatalmazás jogosultja a helyi önkormányzat 

képviselő-testülete, társulás esetén – ha a társulási megállapodásban meghatározott feladat- és 

hatáskör a felhatalmazás tárgyának szabályozására kiterjed – az önkormányzati rendelet 

megalkotására a társulási megállapodásban kijelölt, vagy ennek hiányában a társulás 

székhelye szerinti helyi önkormányzat képviselő-testülete jogosult. A rendelet 

megalkotásához a társulásban résztvevő helyi önkormányzat képviselő-testületének a 

hozzájárulása szükséges. 

 

Fentiek alapján kéri, hogy az Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 

egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló rendelet-tervezetét terjesszem 

be soron kívül a település Képviselő-testülete elé elfogadásra. 

 

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

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: 
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Balajt  Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

108/2016. (X.26.) határozata  

 

Tárgy: Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének az  

             egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról  

             szóló rendeletének a megalkotásához való  hozzájárulásról        

 

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi 

alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló rendeletének a 

megalkotásához való hozzájárulásról szóló előterjesztést és az alábbi 

döntést hozza: 

  

Balajt Község Önkormányzatnak Képviselő-testülete Edelény Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének a határozat melléklete szerinti, 

az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 

rendeletének megalkotásához hozzájárul. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal  

 

 

11./ Napirendi pont tárgya: 

 

 

Hozzájárulás Majoros Árpád körzeti megbízott kinevezéséhez 

Előadó: polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 11. mellékletét képezi.) 

 

Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja. 

 

Szabó Zoltán polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy az Edelényi 

Rendőrkapitányság Vezetője az Edelényi Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály 

Közrendvédelmi Alosztályán, edelényi székhellyel működő körzeti megbízotti csoportban 

körzeti megbízotti tevékenység ellátására, 2017. február 01-jei hatállyal tervezi kinevezni 

Majoros Árpád r. főtörzsőrmestert. 

A körzeti megbízott kinevezéséhez szükséges a települési önkormányzat támogatása, 

beleegyezése is. 

Kéri, hogy az általa szakmai tapasztalatai és emberi tulajdonságai miatt is alkalmasnak ítélt 

kollegája kinevezéséhez a képviselő-testület határozatban szíveskedjen hozzájárulni. 

 

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

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: 
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Balajt Község  Önkormányzata Képviselő-testületének  

109/2016. (X.26.) határozata  

 

Tárgy: Hozzájárulás Majoros Árpád körzeti megbízott kinevezéséhez 

 

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő testület) megtárgyalta a hozzájárulás 

Majoros Árpád körzeti megbízott kinevezéséhez szóló előterjesztést és 

az alábbi döntést hozza: 

 

Képviselő-testület az Edelényi Rendőrkapitányság Vezetőjének 

megkeresésére támogatja és hozzájárul Majoros Árpád 

r.főtörzsőmester körzeti megbízotti kinevezését az Edelényi 

Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály Közrendvédelmi Alosztályán, 

edelényi székhellyel működő körzeti megbízotti csoportban körzeti 

megbízotti tevékenység ellátására 2017. február 01-jei hatállyal. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

12./ Napirendi pont tárgya: 

 

Indítványok, javaslatok 

 

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

fenntartásának átvétele ügye szinte semmit sem haladt előre. Sajnos a jelenlegi fenntartó nem 

tesz lépéseket, hogy haladni tudjunk ebben az ügyben. Az Államkincstár leírta, hogy mi kell a 

támogatási szerződés átírásához a két fél részéről, és amennyiben ezek a dokumentumok 

meglennének, akkor ők igyekeznek a lehető leggyorsabban lépni ebben az ügyben. Az a 

sajnálatos, hogy a jelenlegi fenntartó nem adja a szükséges dokumentumokat, nyilatkozatokat, 

szinte lehetetlen kommunikálni velük. 

 

Szabó Zoltán polgármester szóbeli előterjesztést tesz „Közfoglalkoztatási támogatás 

közvetlen költség folyósításának megtagadásáról” napirend tárgyában.  

 

(Szóbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 12. mellékletét képezi.) 

 

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

Önkormányzata a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Edelényi Járási Hivatallal 

2016. március 4. napján BO-02M/01/008316-1/2016. szám alatt, hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatás tárgyában Hatósági Szerződést kötött, mely alapján a Hivatal 62 fő, 

regisztrált álláskereső közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatásához 

mindösszesen 57.967.463.- Ft támogatást nyújtott az Önkormányzat részére. 

 

Az Önkormányzat 2016. július 7. napján benyújtotta a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

keretében kifizetett közvetlen költségeket tartalmazó elszámoló lapját. Az elszámolás szakmai 

vizsgálata folyamán a Hivatal olyan számlákat talált (számla száma: NZOSAO4343307, 

összege: 1.524.000.- forint, számla száma: NZOSAO4343308, összege: 1.143.000.- forint), 

melynek kiállítója a kényszertörlés alatt álló NEPTUN-ÉPTECH Kft.   
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Arra tekintettel, hogy a 2006. évi V. törvény 116. § (3) bekezdése alapján a kényszertörlési 

eljárás során a cég üzletszerű gazdasági tevékenységet nem végezhet, a Hivatal a számlák 

közvetlen költségként történő kifizetését megtagadta és felhívta a figyelmet arra, hogy a 

Hatósági Szerződős IV/3. c) pontja szerint a 4 hónapnál hosszabb időtartamú programok 

esetében legkésőbb a program feléig kell elszámolni a munkavégzéshez nélkülözhetetlen kis 

értékű tárgyi eszközökkel. 

 

Az Önkormányzat a határozat ellen 2016. augusztus 8. napján fellebbezést nyújtott be.  A 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya (Miskolc, 

Mindszent tér 3. szám) a fellebbezéssel megtámadott I. fokú határozatot helybenhagyta. 

Fellebbezésben indítványoztuk a szakértő kirendelését. 

 

A II. fokú eljárás során a rendelkezésre álló iratokból megállapították, hogy a II. fokú eljárás 

során tisztázandó tényállási kérdés nem az, hogy a megrendelt és beépített áru értéke valóban 

az az érték, amit a szóban forgó számlák képviselnek, hanem a számlák hitelessége, 

elszámolásra való alkalmassága. Ezen tényállási elem pedig tisztázott a szakértő kirendelése 

nélkül is, a szakértői kirendelésétől eltekintettek. 

A döntés ellen további fellebbezésnek helye nincs, az a közléssel jogerőssé válik. A döntés 

felülvizsgálatát kézhezvételt követő naptól számított 30 napon belül a Miskolci Közigazgatási 

és Munkaügyi Bíróághoz címzett 3 példányos keresettel lehet kérni. 

 

A döntést követően a NEPTUN-ÉPTECH Kft. részére 2016. október 4. napján felszólító 

levelet küldtünk, mely „nem kereste visszajelzéssel” 2016.10.19. napján visszaküldésre 

került. 

 

Az önkormányzat egy összegben a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási támogatás 

közvetlen költségével összesen a 2.667.000.- forinttal nem tud elszámolni, az önkormányzat 

2016. évi költségvetése terhére egy összegben - fedezet hiányában - nem tudja visszafizetni, 

ezért javaslom elsősorban fizetési halasztást, másodsorban részletfizetést kérni a Borsod-

Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Edelényi Járási Hivatal Foglalkoztatási 

Főosztályától. 

A II. fokú döntés indokolása szerint az Önkormányzatnak nincs lehetősége a Miskolci 

Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz keresettel élni - a számlák jogszerűtlensége miatt. 

 

A NEPTUN-ÉPTECH Kft-vel szemben az összeg nagyságának erejéig az Önkormányzat 

polgári jogi igényt fog érvényesíteni. 

 

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

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  

110/2016. (X.26.) határozata  

 

Tárgy: Közfoglalkoztatási támogatás közvetlen költség  

             folyósításának megtagadásáról  
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Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta a közfoglalkoztatási 

támogatás közvetlen költség folyósításának megtagadásáról szóló 

előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

 

Képviselő-testület megállapítja, hogy a közfoglalkoztatási támogatás 

közvetlen költség folyósításának megtagadásáról a Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály (3530 

Miskolc, Mindszent tér 3. szám) BOM/01/3796-1/2016. számú (kelt: 

2016. szeptember 1.) II. fokú határozata ellen - a II. fokú döntés 

indokolása szerint - az Önkormányzatnak nincs lehetősége a Miskolci 

Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz keresettel élni - a számlák 

jogszerűtlensége miatt. 

 

Képviselő-testület a NEPTUN-ÉPTECH Kft-vel szemben az összeg 

nagyságának erejéig polgári jogi igényt fog érvényesíteni. 

 

Képviselő-testület a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási 

támogatás közvetlen költségével (számla száma: NZOSAO434307, 

összege: 1.524.000.- forint, számla száma: NZOSAO434308, összege: 

1.143.000.- forint) összesen: 2.667.000.- forinttal nem tud elszámolni, 

az önkormányzat a 2016. évi költségvetése terhére egy összegben - 

fedezet hiánya miatt  - a támogatást nem tudja visszafizetni, ezért 

elsősorban fizetési halasztást, másodsorban részletfizetést kér a 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Edelényi Járási 

Hivatal Foglalkoztatási Főosztályától. 

 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 

intézkedések megtételére, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kormányhivatal Edelényi Járási Hivatal Foglalkoztatási 

Főosztályához esősorban a fizetési halasztás, másodsorban 

részletfizetési kérelem benyújtására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 15 napon belül,  polgári jogi igény érvényesítése a 

                   NAV. eljárásának befejezését követően: azonnal 

 

Kovács Márta képviselő ismételten jelezte, hogy az óvoda ingatlanának kapuját, bejáratát 

célszerű lenne áthelyezni, mert közlekedésbiztonsági szempontból nem szerencsés a mostani 

bejárás. 

 

Szabó Zoltán polgármester a képviselő asszony felvetésére megjegyezte, hogy addig, amíg 

nem az önkormányzat az óvoda fenntartója, addig nem tudunk ebben az ügyben semmit sem 

tenni. Reméli, hogy hamarosan változni fog a helyzet. 

 

Szabó Zoltán polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy arra tekintettel, hogy a 

Mikulás napja hétköznapra esik, és szerencsésebb a napja előtt megtartani, mint utána, ezért 

december 2.-án gondolta a rendezvényt megtartani, amennyiben a Képviselő-testület egyetért 

azzal. 
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A Képviselő-testület minden tagja egyetértett ezzel az időponttal. 

 

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

ülésen kerül sor, - megköszönte a képviselők megjelenését és a képviselő-testület nyílt ülését 

bezárta. 

 

 

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül. 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 Szabó Zoltán  Dr. Kernóczi Zsuzsanna 

 polgármester jegyző 

 

              

Ádám Ferenc Györgyné                                                                         Csathó László       

  jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

 
 

 

 

 

 

 


