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1./ Napirendi ponthoz 

 

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:     Készítette: Bányainé Cserged Marianna 

 vezető főtanácsos 

dr. Kernóczi Zsuzsanna     

            jegyző      

ELŐTERJESZTÉ 

 

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2017. január 4. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére 

 

Tárgy: Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 

Társulási Megállapodásának módosítására és a módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt Társulási Megállapodás elfogadására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás (továbbiakban: 
Társulás) jelenleg hatályos Társulási Megállapodása a 2014. február 19. napján 8/2014. (II. 
19.) határozattal került elfogadásra, és 2014. szeptember 25. napján lépett hatályba. 

A Társulás Társulási Tanácsa 21/2016. (VI. 21.) határozatával döntött a Társulási 
Megállapodás módosításáról, azonban a Társulás tagönkormányzatainak Képviselő-testületei 
a mai napig nem fogadták el teljes körűen a határozatban foglalt egységes szerkezetű Társulási 
Megállapodást, így azon módosított verzió nem lépett hatályba. 

Tekintettel a fentiekre a jelenleg hatályos Társulási Megállapodás módosítása és annak 

egységes szerkezetben történő elfogadása továbbra is szükséges a Társulási Tanács által hozott 

döntések, az ellenőrző szervek észrevételei, valamint a jogszabályváltozások okán, továbbá 

azon oknál fogva, hogy Dubicsány Község Önkormányzata 2016. június 25. napján írásban 

jelezte csatlakozási szándékát a Társulás felé. 

 

A megkeresés elektronikus úton 2016. december 14. napján érkezett, kérik a Képviselő-

testülettel a Társulási Megállapodás módosítását elfogadtatni és az erről szóló kivonatot a 

Társulás munkaszervezete részére megküldeni. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalása után fogadja el az alábbi 

határozati javaslatot:              

 

Határozati javaslat 

 

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

……../2017. (I.04.) H A T Á R O Z A T A  

 

Tárgy: Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési 

Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 

módosítására és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

Társulási Megállapodás elfogadására 
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Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: 

Képviselő-testület) megtárgyalta a javaslat a Sajó-Bódva Völgye és 

Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítására és a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás elfogadására szóló 

előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

 

Képviselő-testület a Társulási Megállapodás módosításainak 

ismeretében a határozat mellékletét képező, módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást elfogadja. A Társulás tagjai 

az egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásáról szóló 

képviselő-testületi határozataikat 2017. január 31. napjáig kötelesek a 

Társulás munkaszervezete részére megküldeni 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2017. január 31. 

 

 

Balajt, 2017. január 2. 

 

                                                                                                 

 

        Szabó Zoltán  

                                                        polgármester 
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2./ Napirendi ponthoz 

 

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:  Készítette: Bányainé Cserged Marianna  

              vezető főtanácsos 

dr. Kernóczi Zsuzsanna     

            jegyző     

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2017. január 25. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére 

 

Tárgy: Településképet meghatározó épületek rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér 

létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése tárgyú projekt előkészítéséről, 

Működtetési és Fenntartási terv készítéséről (VP-6-7.4.1.1-16) 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. április 20. napján megtartott 

rendkívüli ülésén a 42/2016.(IV.20.) határozatában döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a 

VP-6-7.4.1.1-16 - Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós 

közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése pályázati konstrukcióra 

„Gyerekház felújítási munkái” címmel a 2. célterületre. A fejlesztendő épület címe: Balajt, Fő 

út 28., helyrajzi száma: 91. hrsz., az önkormányzat vállalta a 999.500,- Ft. összegű önerő 

biztosítását az önkormányzata 2016. évi költségvetése terhére. Képviselő-testület 

felhatalmazása alapján a pályázat benyújtásra került. 

Balajt Község Önkormányzata a VP-6-7.4.1.1-16 - Településképet meghatározó épületek 

külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai 

korszerűsítése pályázati konstrukcióra „Gyerekház felújítási munkái” címmel a 2. célterületre 

benyújtandó pályázathoz készítendő projekt előkészítő tanulmány elkészítésével megbízta a 

43/2016.(IV.20.) határozatában a KBTF Közép-Borsodi Területfejlesztési Szolgáltató 

Nonprofit Kft-t. A tanulmány elkészítésének díját, - ami a projektösszeg 1%-a az 

önkormányzat 2016. évi költségvetése terhére biztosította. Képviselő-testület felhatalmazása 

alapján a szerződés aláírásra került.  

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

A KBTF Közép-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

(székhelye: 3780 Edelény, Borsodi út 2. fsz. képviseli: Nagyné Sándor Edina ügyvezető) 

megküldte az előterjesztéshez mellékelt „Megbízási Szerződés”-t.  

 

A megbízás tárgya: Megbízottat megbízni a 3780 Balajt, Fő út 28. szám alatti, a Gyermekház 

épületének külső, energetikai felújítása tárgyú, a Vidékfejlesztési Program keretében 

meghirdetett, VP-6-7.4.1.1-16 Településképet meghatározó épületek rekonstrukciója, 

többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés tárgyú projekt 

előkészítésével, Működtetési és Fenntartási Terv készítésével. 

 

Balajt Község Önkormányzata a pályázat előkészítéséhez, Működtetési és Fenntartási Terv 

elkészítéséhez kapcsolódó feladatok elvégzésének ellenértékeként 208.338.- forint +Áfa 

összeget fizet. 
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Javaslom a Képviselő-testületnek a „Megbízási Szerződés” jóváhagyását és a szükséges 

fedezet biztosítását az önkormányzat 2017. évi költségvetése terhére. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalása után fogadja el az alábbi 

határozati javaslatot:              

Határozati javaslat 

 

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

……../2017. (I.25.) H A T Á R O Z A T A  

 

Tárgy: Településképet meghatározó épületek rekonstrukciója, többfunkciós 

közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése tárgyú 

projekt előkészítéséről, Működtetési és Fenntartási terv készítéséről 

(VP-6-7.4.1.1-16) 

 

           Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: 

Képviselő-testület) megtárgyalta a Településképet meghatározó épületek 

rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, 

energetikai korszerűsítése tárgyú projekt előkészítéséről, és Működtetési és 

Fenntartási terv készítéséről szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

 

  Képviselő-testület Balajt Község Önkormányzata (székhelye: 3780 Balajt, Fő 

út 55. adószám: 15548689-1-05, képviseli: Szabó Zoltán polgármester), mint 

Megbízó és a KBTF Közép-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság (székhelye: 3780 Edelény, Borsodi út 2. fsz. képviseli: 

Nagyné Sándor Edina ügyvezető), mint Megbízott között létrejött -  3780 

Balajt, Fő út 28. szám alatti, a Gyermekház épületének külső energetikai 

felújítása tárgyú a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett, VP-6-

7.4.1.1-16 Településképet meghatározó épületek rekonstrukciója, 

többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés 

tárgyú pályázat projekt előkészítésével, Működtetési és Fenntartási terv 

készítésével tárgyú „Megbízási Szerződés”-t jóváhagyja. 

 

Képviselő-testület a pályázat előkészítéséhez, Működtetési és Fenntartási 

Terv elkészítéséhez kapcsolódó feladatok ellenértékét 208.338.- forint +Áfa 

(azaz Kettőszáznyolcezer-háromszázharmincnyolcezer forint) +Áfa összeget 

az önkormányzat 2017. évi költségvetése terhére biztosítja. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.  

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: 2017. január 31. 

 

 

Balajt, 2017. január 11. 

                                                                                                                        Szabó Zoltán  

                                                        polgármester 
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                                        3./ Napirendi ponthoz 

 

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:             Készítette: Bányainé Cserged Marianna 

                vezető főtanácsos 

 

dr. Kernóczi Zsuzsanna     

            jegyző    

ELŐTERJESZTÉS 

 

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2017. január 25. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére 

 

Tárgy: Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Képviselő-testület alakuló ülésén az Ügyrendi Bizottság javaslatára a 76/2014.(XI.04.) 

határozatában 2014. október 12. napjától a főállású polgármester illetményét havi bruttó 

149.575.- forint összegben, költségtérítését havi: 22.440.- forint összegben állapította meg. 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 

Mötv.) módosításáról szóló 2016. évi CLXXXV. törvény alapján 2017. január 1. napjától 

változott a polgármesterek és alpolgármesterek illetménye. 

 

A Mötv. 71. § alapján, az illetményt az alábbiak szerint kell megállapítani:  

 

„(1) A főpolgármester meg bízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek 

összege megegyezik a miniszter központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány 

tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározott alapilletményéből, 

illetménykiegészítéséből, és vezetői illetménypótlékából álló illetményének összegével. A 

főpolgármester havonta az illetményének 15 %- ban meghatározott költségtérítésre, valamint 

a minisztert jogszabály alapján megillető egyéb juttatásokra jogosult. 

 

(2) A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere 

megbízatásának időtartalmára havonta illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik az 

államtitkárnak a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az 

államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározott alapilletményéből, 

illetménykiegészítéséből és vezetői illetménypótlékából álló illetményének összegével. 

 

(3) A megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke megbízatásának időtartamára havonta 

illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik a (2) bekezdésben meghatározott illetmény 

90 %-ának összegével. 

 

(4) A polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg 

a) 30 %-a az 500 fő és az az alatti lakosságszámú település polgármestere esetében; 

b) 40 %-a az 501-1500 fő lakosságszámú település polgármestere esetében; 

 

(6) a főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei önkormányzat 

közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15 %-ban meghatározott 

összegű költségtérítésre jogosult. 



 

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok 

jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 51. § alapján az államtitkár javadalmazását az 

alábbiak szerint kell megállapítani: 

 

„(1) Az államtitkár alapilletménye a köztisztviselői illetményalap 12-szerese. 

  (2) Az államtitkár illetménykiegészítésre jogosult, amelynek összege az alapilletmény  

       50 %-a. 

  (3) Az államtitkár vezetői illetménypótléka az alapilletmény 65 %-a.” 

 

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi CX. törvény 59. § (1) 

bekezdése szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. § 

szerinti illetményalap a 2017. évben: 38.650.- forint. 

 

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok 

jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 51 §-a szerint az államtitkár: 

 

   alapilletménye az illetményalap (38.650.- forint) 12-szerese:     463.800.- forint 

   illetménykiegészítése az alapilletmény 50 %-a:                           231.900.- forint 

   vezetői illetménypótléka az alapilletmény 65 %-a:                      301.470.- forint 

    illetménye mindösszesen:                                                            997.170.- forint 

 

A polgármester illetménye a fenti illetmény 40 %-a: 398.868.- forint/hó. Az illetményt a 

kerekítés szabályai szerint 100.- forintra kerekítve kell megadni, ez 398.900.- forint/hó. 

 

A Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján a polgármester költségtérítésre jogosult, melynek 

összege az illetményének 15 %-a, azaz 59.800.- forint/hó. 

 

A fenti rendelkezések alapján a főállású polgármester estében a Képviselő-testületnek nincs 

mérlegelési joga az összeg tekintetében, a jogszabály kógensen szabályozza az illetményre 

vonatkozó előírásokat. 

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/A.§ (1) bekezdése, a 

225/L. § (1) bekezdése és a 151 §-a alapján, figyelemmel a Magyarország 2017. évi központi 

költségvetéséről szóló 2016. évi CX. tör5vény 59. § (1) bekezdésében megállapított 2017. évi 

illetményalap 38.650.- forintos mértékére, a polgármester cafeteria-juttatását javaslom az 

eddigivel megegyező mértékben, bruttó 200.000.- forint/ év összegben megállapítani. 

 

A főállású polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására a javaslatot 

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 5/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglaltak szerint az Ügyrendi 

Bizottság tesz javaslatot. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Ügyrendi Bizottság rendkívüli ülésén megtárgyalta a főállású polgármester illetményének 

és költségtérítésének megállapításáról szóló előterjesztést és a képviselő-testületnek a 

határozati javaslatban foglaltak szerint javasolja az illetmény és költségtérítés megállapítását a 

Szabó Zoltán főállású polgármester részére 2017. január 01. napjától. 

 



Kérem az előterjesztés megvitatását és a következő határozati javaslat elfogadását. 

                                                       

Határozati javaslat 

 

 Balajt  Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

……../2017. (I.25.) H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: Polgármester illetményének és költségtérítésének 

             megállapításáról 

             

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban 

Képviselő-testület) megtárgyalta a polgármester illetményének és  

költségtérítésének megállapításáról szóló előterjesztést. 

 

1. Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (3) bekezdése alapján Szabó 

Zoltán főállású polgármester illetményét 2017. január 1. 

napjától bruttó 398.900.- forint/hó (azaz 

Háromszázkilencvennyolcezer-kilencszáz forint) összegben 

állapítja meg. 

 

2. Képviselő-testület megállapítja, hogy a polgármester a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 71.§ (6) bekezdése alapján az 1. pont szerinti illetménye 15 

%-ában meghatározott összegű, azaz 59.800.- forint/hó (azaz 

Ötvenkilencezer-nyolcszáz forint) költségtérítésre jogosult. 

 

3. Képviselő-testület a polgármestert megillető cafeteria-juttatás 

2017. évi összegét bruttó 200.000.- forintban állapítja meg.  

 

Felelős:  jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

Balajt, 2017. január 16. 

 

 

         Kovács Márta 

 Ügyrendi Bizottság Elnöke 
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                                        4./ Napirendi ponthoz 

 

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:             Készítette: Bányainé Cserged Marianna 

                vezető főtanácsos 

 

dr. Kernóczi Zsuzsanna     

            jegyző    

ELŐTERJESZTÉS 

 

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2017. január 25. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére 

 

Tárgy: Csathó László társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának és     

  költségtérítésének megállapításáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Képviselő-testület alakuló ülésén az Ügyrendi Bizottság javaslatára a 77/2014.(XI.04.) 

határozatában 2014. november 04. napjától a tiszteletdíjas alpolgármester tiszteletdíját havi 

bruttó 56.100.- forint összegben állapította meg. 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása 

alapján a polgármesterek illetményének megállapítására új szabályok vonatkoznak, ami 

hatályos 2017. január 01. napjától. A polgármester illetménye a megyei jogú város 

polgármestere illetményéhez viszonyítottan kerülhet megállapításra. 

A megyei jogú város polgármestere megbízatásának időtartamára havonta illetményre 

jogosult, amelynek összege megegyezik az államtitkárnak a központi államigazgatási 

szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben 

meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből, vezetői illetménypótlékából álló 

illetményének összegével (997.170.- forint) (Mötv.71.§ (2) bek., Kttv .224.§). 

 

A főállású polgármester illetménye a 997.170.- forint 40 %-a az 501-1500 fő lakosságszámú 

település polgármestere esetében, így a főállású polgármester illetmény összegét  398.868.- 

forint összegben kell megállapítani 2017. január 01. napjától. 

A társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50 %-ával 

megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult, ami 199.434.- forint. 

A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja meg úgy, 

hogy a nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 90 %-át  

(179.490.- forint).  

 

Költségtérítésként a társadalmi megbízatású alpolgármester havonta a tiszteletdíjának 15 %-

ban meghatározott összegű költségtérítésre jogosult (Mötv.80. § (3) bek.) 

A társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja egészéről vagy meghatározott részéről 

a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat. 

 

Az alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítására a javaslatot Balajt 

Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

5/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglaltak szerint az Ügyrendi 

Bizottság tesz javaslatot. 
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A tiszteletdíj és a költségtérítés %-os arányban az alábbiak szerint alakul: 

 

A 199.434.- forint 80 %-a       159.547.- forint, költségtérítés 15 %-a   23.932.- forint 

                               70 %-a      139.603.- forint,                                      20.940.- forint 

                               60 %-a      119.604.- forint,                                      17.940.- forint 

                               50 %-a        99.717.- forint                                       14.957.- forint 

                               40 %-a       79.773.- forint                                       11.965.- forint 

                               30 %-a       59.830.- forint                                         8.974.- forint 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Ügyrendi Bizottság rendkívüli ülésén megtárgyalta a társadalmi megbízatású 

alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról szóló előterjesztést és a 

képviselő-testületnek a határozati javaslatban foglaltak szerint javasolja a társadalmi 

megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának és a költségtérítésének megállapítását 2017. 

január 01. napjától. 

 

Kérem az előterjesztés megvitatását és a következő határozati javaslat elfogadását. 

                                                       

Határozati javaslat 

 Balajt  Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

……../2017. (I.25.) H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: Csathó László társadalmi megbízatású alpolgármester  

             tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról 

          

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban 

Képviselő-testület) megtárgyalta az Ügyrendi Bizottság javaslata 

alapján a társadalmi megbízatású Csathó László alpolgármester 

tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról szóló 

előterjesztést és az alábbi döntést hozza:  

 

Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (3) bekezdése alapján - az 

Ügyrendi Bizottság javaslatára - Csathó László társadalmi 

megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2017. január 1. napjától  
bruttó ………. forint/hó  összegben, költségtérítését bruttó . 

……… forint/hó összegben  állapítja meg. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

Balajt, 2017. január 16. 

 

 

         Kovács Márta 

 Ügyrendi Bizottság Elnöke 
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                                        5./ Napirendi ponthoz 

 

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:                                  Készítette: Bányainé Cserged Marianna 

                       vezető főtanácsos 

 

dr. Kernóczi Zsuzsanna     

            jegyző    

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2017. január 25. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére 

 

Tárgy: A II. számú fogorvosi körzet tartós helyettesítéssel történő ellátásához való hozzájárulásról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Dr. Kiss Judit 2017. februárban születő gyermekére tekintettel a II. számú fogorvosi körzet ellátását 

2017. január 1. napjától tartós helyettesítéssel kívánja folytatni.  

 

A fogorvosi feladat ellátásáról szóló szerződés 6. pontja szerint a megbízott a helyettesítéséről köteles 

gondoskodni, beleértve annak pénzügyi feltételeit is. A helyettesítés tényéről megbízott értesíti az 

ingatlant kezelő intézmény vezetőjét és a jegyzőt. 

 

Dr. Kiss Judit levelét az előterjesztéshez mellékeltem. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjen. 

 

H A T Á R O Z A T I   J A V A S L A T 

 

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

……../2017. (I.25.) határozata  

 

Tárgy: A II. számú fogorvosi körzet tartós helyettesítéssel 

történő ellátásához való hozzájárulásról 

 

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta az előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Kiss Judit 

távollétének idejére a II. számú fogorvosi körzet Dr. Májai 

Erzsébet Emőke személyes közreműködésével, 2017. január 1. 

napjától történő tartós helyettesítését tudomásul veszi. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:   polgármester 

Értesül:   Edelény Város Önkormányzata 

 

Balajt, 2017. január 17. 

 

         Szabó Zoltán 

  polgármester 
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                                        6./ Napirendi ponthoz 

 

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:                      Készítette: Bakos Erzsébet  

                           gazdálkodási ügyintéző II. 

dr. Kernóczi Zsuzsanna     

            jegyző    

ELŐTERJESZTÉS 

 

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2017. január 25. napján tartandó munkaterv szerinti nyílt ülésére 

 

Tárgy: KBTF támogatási megállapodás jóváhagyásáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

KBTF Közép-Borsodi Nonprofit Kft. ügyvezetője elektronikus úton kérte a támogatási 

megállapodás jóváhagyását, melyet az előterjesztéshez mellékelem. 

 

2016. május végén tartott taggyűlésen a KBTF Közép-Borsodi Nonprofit Kft. üzleti tervének 

elfogadásakor a Kft. ügyvezetője jelezte a Kft. tagjai felé, hogy amennyiben a pályázati 

döntések csúsznak és egyéb bevételekre a Kft. nem tesz szert előbb-utóbb, de október végére 

finanszírozási gondjai lesznek a Kft-nek. 

 

Beszámolt a Kft. ügyvezetője arról is, hogy bevételeket pályázat írásból, vállalkozásoknak 

tartott pályázati tanácsadásból szerez a Kft., de előbbi tevékenysége véges, mert 

humánerőforrás rendelkezésre állásának hiánya miatt az önkormányzatoknak nyújtott 

szolgáltatáson túl nincsen kapacitása, a vállalt feladatok rovására pedig nem lehet 

bevételszerző tevékenységet folytatnia. Mivel pályázati döntések még nem születtek, ezért a 

Kft. nem tud projektmenedzsment tevékenységgel kapcsolatos bevételre továbbra sem szert 

tenni 

 

A helyzet 2016. év végére tarthatatlanná vált, az ügyvezető többször jelezte az alapítók felé, 

majd 2017. január 16-án összeült a Felügyelő Bizottság megtárgyalni, hogy a finanszírozási 

gondokat hogyan lehetne áthidalni 

 

A lehetőségek vizsgálata után a Felügyelő Bizottság javaslatot tett arra, hogy leggyorsabb és 

legköltséghatékonyabb megoldás lehet a tag önkormányzatok részéről egyszeri működési 

támogatás nyújtása a települések lélekszáma szerint 200.- Ft/fő összegben. 

 

A működési támogatás megállapodás alapján, elszámolás terhe mellett kerülne megfizetésre. 

 

Balajt település lakosság száma: 502 fő x 200.- forint, éves szinten: 100.400,- forint, melynek 

fedezetét az önkormányzat 2017. évi költségvetése terhére szükséges biztosítani. 

  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és fogadja el az 

alábbi határozati javaslatot: 
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Határozati javaslat 

 

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

……../2017. (I.25.) H A T Á R O Z A T A 

 

Tárgy: KBTF támogatási megállapodás jóváhagyásáról 

 

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

(továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta a KBTF 

támogatási megállapodás jóváhagyásáról szóló előterjesztést és a 

következő döntést hozza: 

 

Képviselő-testület Balajt Község Önkormányzata (székhelye: 

3780 Balajt, Fő út 55., képviseli: Szabó Zoltán polgármester), 

mint Támogató és a KBTF Közép-Borsodi Területfejlesztési 

Nonprofit Kft. (székhelye: 3780 Edelény, Borsodi út 2. képviseli 

Nagyné Sándor Edina ügyvezető) Támogatott között létrejött 

„Megállapodás” -t - határozat mellékleteként - jóváhagyja. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a 

„Megállapodás” aláírására. 

 

Képviselő-testület a Támogatott részére az önkormányzat 2017. 

évi költségvetése terhére 100.400,- forint (azaz Százezer 

négyszáz forint) támogatást biztosít, a település lélekszáma 

szerint 200.-forint/fő összegben. 

 

Határidő: 2017. február 23. 

Felelős: polgármester, jegyző  

 

 

 
 

Balajt 2017. január 23. 

 

          Szabó Zoltán 

             polgármester 


