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109-11/2013. 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi június hó 19. napján, szerdán 

12 óra 
30

 perces kezdettel a községháza hivatalos helyiségében, nyílt körben megtartott 

rendkívüli ülésén elhangzottakról. 

 

Jelen vannak: Szabó Zoltán    polgármester 

 Csathó László    alpolgármester    

   Kiss Ferencné    képviselő 

 

 

Tanácskozási joggal jelen van:  Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző 

 Cserged Marianna  igazgatási ügyintéző, 

        jegyzőkönyvvezető  

 

           

Távol van:   Berzi István     képviselő    

  Dánielné Tóth Beáta    képviselő  

  Dr. Kernóczi Zsuzsanna   jegyző 

 

Szabó Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, s figyelembe véve az Mötv. 47. §-

ában foglaltakat megállapítja, hogy Balajt község Képviselő-testülete határozatképes, mivel a 

testület tagjai közül 3 fő jelen van. 

 

Javaslatot tesz az ülés napirendjére: 

 

Javasolt napirendi pontok: 

 

1) Az óvodai feladatokat ellátó társulási megállapodás megszüntetéséről és feladat-

ellátási szerződés megkötéséről döntés. 

 Előterjesztő: Szabó Zoltán polgármester 

 

2) Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető 

Intézményfenntartó Társulás módosított Társulási Megállapodásának 

elfogadása. 

 Előterjesztő: Szabó Zoltán polgármester 

 

3) Edelényi Kistérség Többcélú Társulása módosított „Társulási Megállapodás” 

jóváhagyása. 

 Előterjesztő: Szabó Zoltán polgármester 

 

4) Indítványok, javaslatok. 
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Az elhangzott javaslatnak megfelelően a jelenlévő képviselők és a polgármester 

egybehangzóan – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő 

napirendet fogadta el: 

 

Elfogadott napirendi pontok: 

 

 

1) Az óvodai feladatokat ellátó társulási megállapodás megszüntetéséről és feladat-

ellátási szerződés megkötéséről döntés. 

 Előterjesztő: Szabó Zoltán polgármester 

 

2) Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető 

Intézményfenntartó Társulás módosított Társulási Megállapodásának 

elfogadása. 

 Előterjesztő: Szabó Zoltán polgármester 

 

3) Edelényi Kistérség Többcélú Társulása módosított „Társulási Megállapodás” 

jóváhagyása. 

 Előterjesztő: Szabó Zoltán polgármester 

 

4) Indítványok, javaslatok. 

 

 

Tárgyalt napirendi pontok: 

 

 

1) Az óvodai feladatokat ellátó társulási megállapodás megszüntetéséről és feladat-

ellátási szerződés megkötéséről döntés. 

 Előterjesztő: Szabó Zoltán polgármester 

 

2) Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető 

Intézményfenntartó Társulás módosított Társulási Megállapodásának 

elfogadása. 

 Előterjesztő: Szabó Zoltán polgármester 

 

3) Edelényi Kistérség Többcélú Társulása módosított „Társulási Megállapodás” 

jóváhagyása. 

 Előterjesztő: Szabó Zoltán polgármester 

 

4) Indítványok, javaslatok. 

 

A napirend tárgyalása: 

 

 

1. Napirendi pont 

 

Az óvodai feladatokat ellátó társulási megállapodás megszüntetéséről és feladat-ellátási 

szerződés megkötéséről döntés. 

 



Szabó Zoltán polgármester: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény a helyi 

önkormányzatok társulásaira vonatkozóan tartalmaz új szabályokat, melyek következtében 

felül kell vizsgálni a 2013. január 1. előtt kötött megállapodásokat 2013. június 30-ig. Az 

óvodai feladatok ellátására van nekünk egy ilyen megállapodásunk, melyet az előterjesztés 

szerint felülvizsgáltunk, a társulási megállapodás 2013. június 30. napjával megszüntetünk, 

illetve 2013. július 1. napjával ezen feladat ellátására feladat-ellátási szerződést kötünk. 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés és a „Feladat ellátási szerződés Óvodai 

ellátásra” megismerése után a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék! 

 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta:  

 

Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 73/2013.  (VI.19.) sz. határozata 

 

Tárgy: Az óvodai feladatokat ellátó társulási megállapodás megszüntetéséről és 

feladat-ellátási szerződés megkötéséről 

 

 

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az óvodai 

feladatokat ellátó társulási megállapodás megszüntetéséről és feladat-ellátási 

szerződés megkötéséről szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: 

 

I. 

1. Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: 

Képviselő-testület) az óvodai feladatok ellátására 2011. szeptember 1-étől kötött 

intézményfenntartó társulási megállapodást felülvizsgálta és a felülvizsgálat 

eredményeként a társulás közös megegyezéssel történő megszüntetését 2013. 

június 30. napjával jóváhagyja. 

 

2. A Képviselő-testület kijelenti, hogy a társult feladat ellátását szolgáló teljes 

vagyon (ingó, ingatlan) Edelény Város Önkormányzatának kizárólagos 

tulajdonában van, ezért vagyon megosztására nincs szükség, és a társulás 

megszüntetéséhez kapcsolódóan a társult tagokkal szemben nem áll fenn 

tartozása, továbbá pénzbeli, vagyon igénye nincs a társult tagokkal szemben. 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2013. június 30. 

 

II. 

1. Edelény Város Önkormányzata a Balajt településen lakóhellyel rendelkező óvodás 

korú gyermekek óvodai nevelésben történő ellátását 2013. július 1. napjától az 

Önkormányzattal kötendő 1. melléklet szerinti feladat-ellátási szerződés alapján 

biztosítja. 

2. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2013. július 1. 

 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi. 



2. Napirendi pont 

 

Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető Intézményfenntartó 

Társulás módosított Társulási Megállapodásának elfogadása. 

 

Szabó Zoltán polgármester: A többcélú kistérségi társulásokra vonatkozó törvényt az 

Országgyűlés 2013. január 01. napjától hatályon kívül helyezte, és ezekre a társulásokra is a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényt kell alkalmazni. Erre tekintettel 2013. 

június 30 napjáig felül kell vizsgálni az „Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és 

Intézményt Működtető Intézményfenntartói Társulás megállapodását.  A felülvizsgálat 

követően a fontosabb változások. A Társulás jogi személyiségű társulássá alakul 2013. 07. 01. 

napjával. A Társulás bejegyzésre kerül a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi 

nyilvántartásba. Önálló folyószámlát kell nyitni. A döntéshozó szerv a Társulási Tanács lesz, 

melyet a társult települések polgármesterei alkotnak. A társult képviselő-testületeknek 

minősített többséggel kell jóváhagyni a módosított Társulási Megállapodást. Damak, illetve 

Hangács Község Önkormányzata 2013. december 31. napjával kiválik a Társulatból. 

Kérem a képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megismerését követően a határozati 

javaslatot fogadja el! 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül minősített 

többséggel a következő határozatot hozta:  

 

Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 74/2013.  (VI.19.) sz. határozata 

 

 

Tárgy: Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt 

Működtető Intézményfenntartó Társulás módosított Társulási 

Megállapodásának elfogadásáról 

 

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 

Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető 

Intézményfenntartó Társulás módosított Társulási Megállapodásának 

elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

 

1./ Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) egyetért a 2008. június 1-én 

létrejött „Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és 

Intézményt Működtető Intézményfenntartó Társulás” jogi 

személyiségű Társulássá történő átalakításával, 2013. július 1. 

napjával. 

 

2./ Képviselő-testület a 41/2008. (IV.30.) határozattal elfogadott 

Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt 

Működtető Intézményfenntartó Társulás módosított Társulási 

Megállapodását a határozat mellékleteként jóváhagyja. 

 

 



3./ Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jóváhagyott 

módosított Társulási Megállapodás aláírására, és elrendeli az 

aláírt Megállapodás Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti 

Főosztálynak történő megküldését 

4./ Képviselő-testület tudomásul veszi Damak Község 

Önkormányzatának, és Hangács Község Önkormányzatának 

2013. december 31. napjával a társulásból való kilépését azzal, 

hogy a feladatellátást a két Önkormányzat a boldvai Szociális 

Alapszolgáltatási Központ-on keresztül fogja ellátni 2014. 

január 1-jétől.  

 

Határidő: 2013.07.01., illetve 2013.12.31. 

Felelős:    polgármester 

 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi. 

 

 

3. Napirendi pont 

 

Edelényi Kistérség Többcélú Társulása módosított „Társulási Megállapodás” jóváhagyása. 

 

Szabó Zoltán polgármester: A korábban említett Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló törvényre tekintett kell felülvizsgálni az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása 

társulási megállapodását 2013. június 30. napjáig. A felülvizsgálat eredményeként a 

melléklet Társulási Megállapodás”-t kérem jóváhagyni! 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta:  

 

Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 75/2013.  (VI.19.) sz. határozata 

 

 

Tárgy: az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása módosított „Társulási 

Megállapodás” jóváhagyásáról 

 

Balajt község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 

Edelényi Kistérség Többcélú Társulása módosított „Társulási 

Megállapodás” jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést 

hozza: 

 

Balajt község Önkormányzat Képviselő-testülete az Edelényi Kistérség 

Többcélú Társulása módosított „Társulási Megállapodás”-át a határozat 

melléklete szerint j ó v á h a g y j a . 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 



4. Napirendi pont 

 

Indítványok, javaslatok. 

 

Szabó Zoltán polgármester: Ha senkinek sincs indítványa, illetve javaslata… (Nem volt.) 

Akkor csak tájékoztatásként elmondanám, hogy a tervnek megfelelően, illetve a pályázat 

szerint a szociális nyári gyermekétkeztetés hétfőtől megkezdődött. A tavalyihoz hasonló 

módon Edelényből, az iskolából hozzuk a becsomagolt főtt ételt. Változás, hogy a konyha 

irányítása átkerült a Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum 

irányítása alá, így az együttműködési megállapodást velük kötöttük. Minden nehézség nélkül 

kezdődött el a gyermekétkeztetés. A másik információ, hogy az Alapítványi Oktatási Központ 

fenntartása egyházi kézbe került, minek következtében az intézmény támogatása növekedett.  

 

Szabó Zoltán polgármester 
Mivel más hozzászólás, javaslat nem hangzott el, megköszönte a képviselők, résztvevők 

megjelenését és az ülést bezárta. 

 

K. m .f. 

 

 

 Szabó Zoltán  Dr. Kernóczi Zsuzsanna 

 polgármester  jegyző 

  távollétében: 

 

 

  Hornyákné Szilasi Melinda 

  aljegyző 

 


