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JEGYZŐKÖNYV
Balajt község önkormányzati Képviselő-testületének 2012. évi október hó 10. napján, szerda
15 óra 30 perces kezdettel a községháza hivatalos helyiségében, nyílt körben megtartott
rendkívüli ülésén elhangzottakról.
Jelen vannak: Szabó Zoltán
Dánielné Tóth Beáta
Kiss Ferencné

polgármester
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen van: Hornyák Szilasi Melinda
Cserged Marianna

körjegyző
igazgatási ügyintéző,
jegyzőkönyvvezető

Távol van:

alpolgármester
képviselő

Csathó László
Berzi István

Szabó Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, s figyelembe véve az Ötv. 14. §-ában
foglaltakat megállapítja, hogy Balajt község képviselő-testülete határozatképes, mivel a
testület tagjai közül 3 fő jelen van.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére:
Az elhangzott javaslatnak megfelelően a jelenlévő képviselők és a polgármester
egybehangzóan – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő
napirendet fogadta el:
Napirend:
1. Járási hivatalok kialakítása (megállapodás jóváhagyása).
Előadó: polgármester, körjegyző
2. Településrendezési terv felülvizsgálata.
Előadó: polgármester, körjegyző
A napirend tárgyalása:

1. Napirendi pont
Járási hivatalok kialakítása (megállapodás jóváhagyása).
Szabó Zoltán polgármester: A járási hivatalok kialakításával kapcsolatos munkálatok ott
tartanak, hogy 2012. október 31. napjáig meg kell kötni a megállapodást a települések
polgármesteri és a kormányhivatalok kormánymegbízottjai között. Előttetek van az ezzel
kapcsolatos előterjesztés. A megkötendő megállapodás arról fog szólni, hogy a járási
hivatalokhoz kerülnek bizonyos államigazgatási feladatok, és az e feladatok ellátásához
szükséges ingó és ingatlan vagyon is átkerül a járási hivatalokhoz, a magyar állam ingyenes
használatába. A testületnek határozatában arról kellene döntenie, hogy felhatalmaz engem az
előbb említett megállapodás aláírására, továbbá ingyenesen biztosítja a településre kirendelt
ügysegéd használatára az önkormányzat épületében található irodát ügyintézésre berendezési
tárgyaival együtt. Én éppen ezt a helyiséget gondoltam használatra átadni, amiben vagyunk.
Helyiséget, eszközöket, berendezést biztosítani kell a járás számára, ezen nincs mit
megbeszélni.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
128/2012. (X.10.) sz. határozat
Balajt község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a járási hivatalok kialakításával kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta és a járási
hivatalokról szóló 218/2012. (VIII.13.) Korm. rendelet
alapján elkészített, - az
előterjesztés mellékletét képező – „Megállapodás a járási (fővárosi kerületi)
hivatalok kialakításához”
megnevezésű megállapodást jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás határidőben történő aláírására.
Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ingyenesen biztosítja a
településre kirendelt települési ügysegéd Balajt település lakossága
számára
nyújtandó ügyintézése céljára az önkormányzat tulajdonát képező 3780 Balajt, Fő
út 55. szám alatti, az önkormányzat hivatalos helyiségében található 29,38 m2
nagyságú irodát ügyintézésre
alkalmas szokásos berendezési és felszerelési
tárgyakkal.
2. Napirendi pont
Településrendezési terv felülvizsgálata.
Hornyákné Szilasi Melinda körjegyző: Már az előző testületi ülésen is beszéltünk a
településrendezési terv felülvizsgálatáról, hogy ezt szükséges volna elkészíttetni, mert egy
esetleges építési engedélyeztetési eljárásnál gondok okozhat, hogy ez a felülvizsgálat
elmaradt. Már azt is említettem, hogy a RÉGIÓ Kft.-gal már felvettem a kapcsolatot, még Dr
Takács András volt jegyző úr segítségével. Ennek a cégnek már múltja van ebben a témában,
és kedvezményeket is fel tudtak ajánlani, ha a három település, Abod, Balajt, Ládbesenyő
együttesen rendeli meg tőlük a tervezést. Ládbesenyő képviselő-testülete már tárgyalta ezt a
témát. Ők kérték másik tervező megkeresését, illetve árajánlat kérését, de a megkeresett
tervező a megadott határidőben nem válaszolt a megkeresésre. Ládbesenyő képviselőtestülete úgy döntött, hogy a község akkor is elkészítteti a rendezési tervet, ha a másik két

település nem csatlakozik hozzá. Tudom, hogy ez nem kis kiadás, és Balajt tekintetében a
legnagyobb az összeg, de biztos vagyok benne, hogy ha a település egyedül készítteti, illetve
valószínűleg jövőre sem lesz olcsóbb. Úgy gondolom, hogy a céggel meg lehet egyezni
részletekben történő fizetésre, illetve szerintem kb. még egy fél év mire fizetésre fog kerülni a
sor.
Szabó Zoltán polgármester: Én is azt gondolom, hogy tudjuk, hogy ez kiadás, de szükséges
elkészíttetni.
A képviselőtestület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
129/2012. (X.10.) sz. határozat
Balajt község Önkormányzatának Képviselő-testülete
döntött arról, hogy megbízza a RÉGIÓ Városépítészeti és Műemléki
Tervező
Kft.-ot (3530 Miskolc, Papszer út 20.) Balajt község
településrendezési terv
felülvizsgálatának
elkészítésére a tervezőivállalkozói ajánlat szerint, továbbá felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói
szerződés aláírására.
Szabó Zoltán polgármester – mivel más hozzászólás, javaslat nem hangzott el, megköszönte
a képviselők megjelenését és az ülést bezárta.

K. m .f.
Szabó Zoltán
polgármester

Hornyákné Szilasi Melinda
körjegyző

