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Balajt község önkormányzati Képviselő-testületének 2013. évi augusztus hó 14. napján, 

szerdán 9 óra 
00

 perces kezdettel a községháza hivatalos helyiségében, nyílt körben 

megtartott rendkívüli ülésén elhangzottakról. 

 

Jelen vannak: Szabó Zoltán    polgármester 

 Csathó László    alpolgármester    

   Berzi István     képviselő    

   Kiss Ferencné    képviselő 

 

 

Tanácskozási joggal jelen van:  Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző 

 Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző 

 Cserged Marianna  igazgatási ügyintéző, 

        jegyzőkönyvvezető  

 

           

Távol van:   Dánielné Tóth Beáta    képviselő 

 

Meghívottként jelen van: Móré István    az Edelényi Kistérség Többcélú 

        Társulása képviseletében 

            Osgyáni Gábor   projektmenedzser az Edelényi 

        Kistérség Többcélú Társulása 

        képviseletében 

     

 

 

 

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 4 fő jelen van. 

 

Javaslatot tesz az ülés napirendjére: 

 

Javasolt napirendi pontok: 

 

1./ „Biztos Kezdet Gyerekház Balajt” projekt épületének kialakításával kapcsolatos 

 kérdések megtárgyalása és döntés. 

 Előterjesztő: Szabó Zoltán polgármester 

       

mailto:onkormanyzat@balat.hu


 

Az elhangzott javaslatnak megfelelően a jelenlévő képviselők és a polgármester 

egybehangzóan – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő 

napirendet fogadta el: 

 

Elfogadott napirendi pontok: 

 

 1./ „Biztos Kezdet Gyerekház Balajt” projekt épületének kialakításával kapcsolatos 

 kérdések megtárgyalása és döntés. 

 Előterjesztő: Szabó Zoltán polgármester 

 

 

Tárgyalt napirendi pontok: 

 

 1./ „Biztos Kezdet Gyerekház Balajt” projekt épületének kialakításával kapcsolatos 

 kérdések megtárgyalása és döntés. 

 Előterjesztő: Szabó Zoltán polgármester 

 

A napirend tárgyalása: 

 

 

1. Napirendi pont 

 

„Biztos Kezdet Gyerekház Balajt” projekt épületének kialakításával kapcsolatos 

kérdések megtárgyalása és döntés. 

  

Szabó Zoltán polgármester: Már több testületi ülésen szó esett a mindenki számára úgy 

ismert, hogy „Biztos Kezdet Gyerekház” indulásáról itt Balajton. Szeptember 1-től indulna, 

amivel kapcsolatban megállapodást írnánk alá az Edelényi Kistérség Többcélú Társulásával. 

Az előterjesztéssel együtt megküldött megállapodás tervezetet beszélnénk át, illetve a testület 

felhatalmazna a megállapodás aláírására. Még az esetleges tisztázatlan kérdések 

megválaszolására megjelent körünkben Móré István és Osgyáni Gábor az Edelényi Kistérség 

Többcélú Társulása, a projektgazda részéről. Kérném néhány szóban összefoglalni a projekt 

lényegét! 

 

Osgyáni Gábor projektmenedzser az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása 

képviseletében: A Biztos Kezdet Gyerekház a „Komplex program magvalósítása a 

gyermekszegénység ellen az Edelényi Kistérségben” elnevezésű projekt egyik eleme. A 

projekt általános célja a szegénység, különösen a gyermekszegénység csökkentése, és a 

szegénység újratermelődésének megelőzése. A projekten belül a Biztos Kezdet Gyerekházban 

végzett tevékenység célja, hogy hatékonyan segítse a településen élő 0-5 éves gyerekek 

fejlődését, a szülők felkészítését a szülői szerepre, hozzájárulva ezzel a szegénység 

újratermelődésének megakadályozásához. A tevékenység időtartama két év, pontosan 20 

hónap. Mivel jövőre 3 éves kortól kötelező lesz az óvoda, ezért jövőre igazából a 0-3 éve kor 

közötti gyerekeket, illetve szüleiket érinti ez a program. A projekt biztosítja a Házban folyó 

tevékenységhez szükséges személyzetet, ami Balajt esetében 3 fő. A működtetéshez 

szükséges rezsiköltséget, illetve beszerzi a működéshez szükséges eszközöket, bútorokat, 

játékokat. 

 

Móré István az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása képviseletében: Ami a Biztos 

Kezdet Gyerekház elindulásában problémát okoz, és amiről már többször is beszéltünk a 

polgármester úrral az az, hogy a tevékenységhez, az önkormányzat által biztosított épület nem 



felel meg a pályázatban meghatározott kritériumoknak. Rosszul, tévesen lett felmérve az 

épület adottsága. Most már felesleges keresni, hogy ki is ebben a hibás, meg kell próbálni 

megoldani a problémát. A projektnek sem jó, ha épület hiányában nem indul el a tevékenység 

Balajton, mert akkor a már elnyert pályázati pénz nem fog a Társuláshoz kerülni, illetve 

Balajtnak, illetve az itt élőknek sem jó, ha nem indul el itt a tevékenység, mert esetleg a 

projekt tudna segíteni az itt élőknek az élethelyzetük javításában. Átalakításokat kellene 

végezni az épületen, de az átalakítás költségeit a pályázat nem tartalmazza, ezért azt az 

önkormányzatnak kellene finanszíroznia, megoldania. 

 

Szabó Zoltán polgármester: Ismeretes, hogy az önkormányzatnak szűkösek az anyagi 

lehetőségei, de valahogyan meg fogjuk oldani a szükséges átalakításokat. Mivel idővel is 

szűkösen állunk a szeptember 1-ei induláshoz, azt nem tudom megígérni, hogy mindennel 

készen leszünk erre az időpontra, de igyekezni fogunk. Amit meg kell csinálni: az épület 

belső festése, mozgáskorlátozottak számára feljáró, illetve WC kialakítása, két helyiség 

„összenyitása”, az épület udvarán játszóterület kialakítása.  

Az átalakításokat, munkálatokat figyelembe véve a megállapodás tervezetet a következőkkel 

egészítenénk ki. A 2. pont kiegészülne azzal, hogy az ingatlan megtekintett állapotban kerül 

átvételre úgy, hogy mi biztosítjuk, hogy az megfelel a pályázat követelményeinek. És, ha ez 

így belekerül, akkor a további, esetleges átalakítás a használatba vevőt terheli. A mérőórák 

adatai átadáskor rögzítésre kerülnek. 

A 7. pontban úgy szerepel, hogy átlag 50.000,- forint fedezi a rezsi költségeit, de nincs szó a 

telefon, illetve internet költségeiről, amire a pályázat tartalmaz telekommunikációs költség 

címen havi átlag 10.000,- forintot. A projekt pénzügyeit intézővel tisztázni kellene, hogy az 

ingatlanra és a gyerekház ingóságaira vonatkozó vagyonbiztosítás fizetése hogyan történjen, 

annál is inkább, mivel az ingatlannak van biztosítása. Új biztosítás megkötésére kerül sor 

ingatlanra és ingóságra vagy marad az ingatlanra fennálló biztosítás, és az ingóságra külön 

lesz kötve biztosítás?  Ugyancsak pénzügyi kérdés, amit fontos lenne tisztázni és bekerülni a 

megállapodásba, hogy a szolgáltatók által kiállított számlák kiegyenlítése a Kistérségi 

Társulás részéről, milyen módon lesz kiegyenlítve. 

 

Osgyáni Gábor projektmenedzser az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása 

képviseletében: Jegyzeteltem és a felsoroltakkal kiegészítjük a megállapodást, illetve a 

pénzügyi kérdéseket szakemberrel megbeszéljük. A kiegészített megállapodást majd 

megküldjük, és kérjük tanulmányozni, illetve aláírni, ha megfelelőnek gondolják. 

 

Móré István az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása képviseletében: Kérnénk az 

önkormányzatot, hogy a település lakói között ismertessék a Biztos Kezdet Gyerekház 

tevékenységét, lehetőségeit, mert a Ház működésének egyik feltétele a megfelelő számú 

résztvevő, érdeklődő. 

 

A Biztos Kezdet Gyerekház tevékenységének elindításához, kérem a mellékelt határozati 

javaslatot elfogadni a Képviselő-testülettől! 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta:  

 

Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 85/2013.  (VIII.14.) határozata 

 

Tárgy: „Biztos Kezdet Gyerekház Balajt” projekt épületének kialakításával 

kapcsolatos kérdések megtárgyalása és döntés. 

 



Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Biztos Kezdet Gyerekház 

működtetésével kapcsolatos – az előterjesztés mellékletét képező – megállapodást 

megtárgyalta és azt a szóbeli módosításokkal együtt jóváhagyta. 

 

A testület felhatalmazza a polgármestert a módosított megállapodás aláírására.  

 

A módosított megállapodás a határozat mellékletét képezi.  

 

 

Határidő:  15 nap  

Felelős:  polgármester 

 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

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 

 

 

 


