Balajt község Önkormányzatának
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

109-19/2013.

JEGYZŐKÖNYV
Balajt község önkormányzati Képviselő-testületének 2013. évi szeptember hó 11. napján,
szerda 10 óra 00 perces kezdettel a községháza hivatalos helyiségében, nyílt körben
megtartott rendkívüli ülésén elhangzottakról.
Jelen vannak: Szabó Zoltán
Csathó László
Berzi István
Kiss Ferencné
Szabó László

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő (jelölt)

Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Kernóczi Zsuzsanna
Hornyákné Szilasi Melinda
Cserged Marianna

Meghívott:

Drótos István

jegyző
aljegyző
igazgatási ügyintéző,
jegyzőkönyvvezető

Helyi Választási Bizottság elnöke

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.
Szabó Zoltán polgármester: A mai testületi ülés meghívóján 4 napirendi pont szerep, de
időközben még 2 napirendi pont tárgyalása vált szükségessé, illetve egyik képviselő jelezte,
hogy neki lenne indítványa is.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére:
Javasolt napirendi pontok:
1./ Szabó László helyi önkormányzati képviselő eskütétele.
Előterjesztő: Drótos István Helyi Választási Bizottság elnöke
2./ Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodás módosítása.
Előterjesztő: Szabó Zoltán polgármester
3./ Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása.
Előadó: Szabó Zoltán polgármester

4./ Balajt Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapítása a költségvetési évet követő három évben.
Előadó: Szabó Zoltán polgármester
5./ Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztása.
Előadó: Szabó Zoltán polgármester
6./ Balajt Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzat 1. és 4.
függelékének módosítása.
Előadó: Szabó Zoltán polgármester
7./ Indítványok, javaslatok.
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./ Szabó László helyi önkormányzati képviselő eskütétele.
Előterjesztő: Drótos István Helyi Választási Bizottság elnöke
2./ Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodás módosítása.
Előterjesztő: Szabó Zoltán polgármester
3./ Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása.
Előadó: Szabó Zoltán polgármester
4./ Balajt Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapítása a költségvetési évet követő három évben.
Előadó: Szabó Zoltán polgármester
5./ Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztása.
Előadó: Szabó Zoltán polgármester
6./ Balajt Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzat 1. és 4.
függelékének módosítása.
Előadó: Szabó Zoltán polgármester
7./ Indítványok, javaslatok.
Tárgyalt napirendi pontok:
1./ Szabó László helyi önkormányzati képviselő eskütétele.
Előterjesztő: Drótos István Helyi Választási Bizottság elnöke
2./ Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodás módosítása.
Előterjesztő: Szabó Zoltán polgármester
3./ Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása.
Előadó: Szabó Zoltán polgármester
4./ Balajt Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapítása a költségvetési évet követő három évben.
Előadó: Szabó Zoltán polgármester
5./ Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztása.
Előadó: Szabó Zoltán polgármester
6./ Balajt Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzat 1. és 4.
függelékének módosítása.
Előadó: Szabó Zoltán polgármester

7./ Indítványok, javaslatok.
A napirend tárgyalása:

1. Napirendi pont
Szabó László helyi önkormányzati képviselő eskütétele.
Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző (Helyi Választási Iroda vezetője): Mielőtt átadnám a
szót Drótos Istvánnak a Helyi Választási Bizottság elnökének, hogy felkérje Szabó László
képviselő urat az eskütételre, el szeretném mondani az előzményeket. Dánielné Tóth Beáta
önkormányzati képviselő a 2013. augusztus 28. napján megtartott testületi ülésen lemondott
tisztségéről. A megüresedett mandátum betöltéséről a Helyi Választási Bizottság a 2013.
szeptember 6. napján megtartott ülésén döntött. A 2010. október 3-án megtartott
polgármester- és helyi önkormányzati képviselők választásán a következő legtöbb
szavazatott kapott jelölt Szabó László volt. Szabó László vállalta a megüresedett képviselői
tisztség betöltését. A Helyi Választási Bizottság döntéséről határozat született, mely
jogerőre emelkedése után megküldésre került a Megyei Területi Választási Irodának.
Drótos István a Helyi Választási Bizottság elnöke: A képviselői jogok gyakorlásának
feltétele az eskü letétele. Felkérem Szabó Lászlót, hogy az eskü szövegét mondja utánam.
„Én ………………………………… becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és másokkal
megtartatom; képviselő tisztségemből eredő feladataimat Balajt település fejlődésének
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára
gyakorlom.”
(Az eskütevő meggyőződése szerint.) „Isten engem úgy segéljen!”
Gratulálok a képviselő úrnak, munkájához sok sikert kívánok!
(A képviselő-testületi tag eskütételéről szóló jegyzőkönyv és az esküokmány a jegyzőkönyv
1. mellékletét képezi.)
2. Napirendi pont
Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodás módosítása.
Szabó Zoltán polgármester: Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási
Megállapodása a tagok által 2013. július 1-jei hatállyal módosításra került. A Borsod – Abaúj
– Zemplén Megyei Kormányhivatal törvényességi felülvizsgálatát követően észrevételei
alapján a megállapodás módosítása szükséges az előterjesztésben foglaltak szerint. Pl. a
Társulási Tanács üléseinek száma, a Társulási Megállapodás módosításának feltételei.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Társulási Megállapodás módosításának
tervezetét megtárgyalni, majd azt követően elfogadni szíveskedjen!
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének
102/2013. (IX.11.) határozata

Tárgy: Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának
módosításáról
Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az
Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának
módosításáról szóló előterjesztést, és minősített többséggel, nyílt
szavazással az alábbi döntést hozta
1.

A Képviselő-testület az Edelényi Kistérség Többcélú
Társulása Társulási Megállapodásának módosítását a
határozat mellékleteként j ó v á h a g y j a.

2.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
Megállapodás módosítás, és az egységes szerkezetű
módosított megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.)
3. Napirendi pont
Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása.
Szabó Zoltán polgármester: A Képviselő-testület a Sajó-Bódva Völgye és Környéke
Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának felülvizsgálatát és
módosítását a 2013. augusztus 07. napi ülésén már jóváhagyta. Most kerülne sor a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásnak az elfogadására.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt SajóBódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodását hagyja jóvá!
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének
103/2013. (IX.11.) határozata
Tárgy: Határozat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési
Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási
Megállapodásának elfogadásáról
Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Sajó-Bódva Völgye
és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása” című előterjesztést megtárgyalta és
minősített többséggel az alábbi határozatot hozta:
1. Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testülete minősített
többséggel úgy dönt, hogy a mellékletben szereplő, Sajó-Bódva
Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

módosításokkal
egységes
szerkezetbe
foglalt
Társulási
Megállapodását elfogadja.
2. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási
Megállapodás a határozat mellékletét képezi.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.)
4. Napirendi pont
Balajt Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapítása a költségvetési évet követő három évben.
Szabó Zoltán polgármester: Átadnám a szót Hornyákné Szilasi Melindának, hogy foglalja
össze az előterjesztés lényegét.
Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző: A képviselő-testület ezzel a döntésével egy
hiányosságát pótolja, ugyanis a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg
az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet
követő három évre várható összegét. A képviselő-testület ezt a költségvetés elfogadásáig nem
tette meg. Az előterjesztés lényege, hogy az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből
származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet
futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját
bevételeinek 50 %-át.
Szabó Zoltán polgármester: Az elmondottakra tekintettel, kérem az előterjesztést, illetve
mellékletét jóváhagyni!
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének
104/2013. (IX.11.) határozata
Tárgy: Balajt Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek megállapítása a költségvetési évet követő három
évben
1) Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
(továbbiakban: Áht.) 29. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az
önkormányzat saját bevételeinek, valamint a Magyarország
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény
(továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti
adósságot
keletkeztető
ügyleteiből
eredő
fizetési
kötelezettségeinek a 2013. évet követő három évre várható
összegét a határozat mellékletét képező táblázatban
bemutatottak szerint jóváhagyja.

2) A megállapított összegek alapján az Önkormányzat megfelel
a Stabilitási tv. 10. § (3) bekezdésében foglalt követelménynek,
amely szerint: „az önkormányzat 3. § (1) bekezdése szerinti
adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes
fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet
futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az
önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át”.
Határidő:

azonnal, illetve 2013. december 31.

Felelős:

polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi.)
5. Napirendi pont
Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztása.
Szabó Zoltán polgármester: Dánielné Tóth Beáta önkormányzati képviselő lemondásával,
aki egyben az Ügyrendi Bizottság tagja is volt, a Bizottság létszáma 2 főre csökkent, ami így
nem határozatképes. Ennek következtében szükségessé vált új tag megválasztása. Mivel
polgármester és alpolgármester bizottság tagja nem lehet, és a bizottsági helyeket eddig is
kizárólag önkormányzati képviselőkkel töltöttük be, javaslom Szabó László helyi
önkormányzati képviselőt az Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztani!
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének
105/2013. (IX.11.) határozata
Tárgy: Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztása.
Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szabó László
helyi önkormányzati képviselőt az Ügyrendi Bizottság tagjának
megválasztja.
Határidő:

15 nap

Felelős:

polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. mellékletét képezi.)
6. Napirendi pont
Balajt Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzat 1. és 4. függelékének
módosítása.

Szabó Zoltán polgármester: Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
korábban megalkotta a Szervezeti és Működési Szabályzatát. Tekintettel arra, hogy a rendelet
1. függeléke a megválasztott képviselők nevét, lakcímét, valamint a 4. függelék az Ügyrendi
Bizottság tagjait tartalmazza, így a képviselő-testület összetételének változása miatt szükséges
a Szervezeti és Működési Szabályzatot módosítani.
Berzi István képviselő: A Szervezeti és Működési Szabályzat rendeletben lett megalkotva,
akkor módosítani is nem abban kell?
Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző: A rendelet függelékét határozatban lehet módosítani.
Szabó Zoltán polgármester: Kérem a melléklet határozati javaslatot elfogadni!
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének
106/2013. (IX.11.) határozata
Tárgy: Balajt Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzat 1. és 4.
függelékének módosítása.
Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balajt
Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló5/2013. (VI.27.) önkormányzati rendeletének 1., illetve 4.
függelékét az előterjesztés mellékletében foglalt tartalomnak
megfelelően módosítja.
A módosított 1. és 4. függelék a határozat mellékletét képezi.
Határidő:

15 nap

Felelős:

polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. mellékletét képezi.)
7. Napirendi pont
Indítványok, javaslatok.
Berzi István képviselő: Valamilyen módon meg kellene oldani a Kossuth Lajos út
vízelvezetését, illetve ennek egyetlen módja, hogy vízelvezető árkot kell építeni.
Szabó Zoltán polgármester: A többi képviselő már tud róla, - de veled ritkán találkozom,
illetve nem vagy elérhető -, hogy van annyi anyagi lehetőségünk, hogy oda is megrendelésre
kerültek a betonátereszek. Még a tél beállta előtt be is lesznek építve és földdel is be lesznek
fedve, csak a betonnal való befedésre már nincs anyagi lehetőségünk. Megragadom az
alkalmat, hogy tájékoztassalak arról, hogy ti felétek, pontosabban előttetek és még mellettetek
két porta kapubeállója is még az idén el fog készülni.
Berzi István képviselő: A településrekonstrukciós pályázatról van valami hír?
Szabó Zoltán polgármester: A többiek erről is tudnak, csak te hiányoztál testületi ülésről. A
várólistán lévő önkormányzatokat valamikor nyár elején megkeresték, és megkérdezték, hogy
igény tartunk-e a megpályázott összegre, illetve, hogy esetleg nem készült-e el a megpályázott
dolog már más pénzből. Válaszoltunk a megkeresésre és reménykedünk, hogy ebből is lesz
valami.

Szabó Zoltán polgármester
Mivel más hozzászólás, javaslat nem hangzott el, megköszönte a képviselők, résztvevők
megjelenését és az ülést bezárta.
K. m .f.
Szabó Zoltán
polgármester

Dr. Kernóczi Zsuzsanna
jegyző

