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Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi december hó 18. napján, 

szerdán 10 óra 
00

 perces kezdettel a községháza hivatalos helyiségében, nyílt körben 

megtartott rendkívüli ülésén elhangzottakról. 

 

Jelen vannak: Szabó Zoltán    polgármester   

   Berzi István     képviselő      

   Kiss Ferencné    képviselő 

   Szabó László     képviselő 

 

Tanácskozási joggal jelen van:  Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző 

 Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző 

   

 

Távol van: Csathó László    alpolgármester 

 

Jegyzőkönyvvezető (hangfelvételről): Cserged Marianna 

           

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) Az UNIQA Csoportos temetkezési biztosítással kapcsolatos döntéshozatal. 

 Előadó: polgármester 

 

 

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) Az UNIQA Csoportos temetkezési biztosítással kapcsolatos döntéshozatal. 

 Előadó: polgármester 

 

 

mailto:onkormanyzat@balat.hu


Tárgyalt napirendi pontok: 

 

 

1) Az UNIQA Csoportos temetkezési biztosítással kapcsolatos döntéshozatal. 

 Előadó: polgármester 

 
 

A napirend tárgyalása: 

 

 

1. Napirendi pont 

 

Az UNIQA Csoportos temetkezési biztosítással kapcsolatos döntéshozatal. 

 

Szabó Zoltán polgármester: A korábbi testületi ülés alkalmával is tárgyalta már a testület az 

egykori Körjegyzőség által megkötött csoportos temetkezési biztosítást. A Körjegyzőség 

megszűnése miatt szükségessé vált a biztosítás további sorsának rendezése. A biztosításban 

érintettek balajti, illetve ládbesenyői lakosok, de Szendrőlád település lakói nem érintettek 

benne. Az UNIQA Biztosító úgy rendezte a korábban Körjegyzőség által megkötött biztosítás 

sorsát, hogy különválasztotta a lakosokat, kedvezményezetteket lakóhelyük szerint, és Balajt, 

illetve Ládbesenyő Község Önkormányzata lettek a szerződő felek, biztosítva a 

jogfolytonosságot, változatlanul hagyva a biztosítási feltételeket. A biztosító kiküldte az 

értesítést a különválasztásról, illetve kéri a döntésünket, hogy az értékkövetést tartalmazó díjat 

1.790,- ft/fő/hó vagy a nem értékkövetést tartalmazó díjat 1.596,- ft/fő/hó hagyja jóvá a 

testület. 

Szabó László képviselő: Véleményem szerint most nem tudjuk csak az értékkövetést nem 

tartalmazó díjat jóváhagyni, mert nem volt lehetőség erről megkérdezni a biztosítottakat. 

Mivel ők fizetnek, ezért csak ő dönthetik el, hogy mennyit fizessenek. A következő 

alkalommal időben küldje meg a Biztosító a díjakat, hogy legyen idő és mód összehívni az 

érintetteket, hogy döntsenek a biztosítási díjról. 

Szabó Zoltán polgármester: Kérem az előterjesztést megvitatni, majd a mellékelt határozati 

javaslatok egyikét elfogadni! 

 

 

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

határozatot hozta:  

 

Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 150/2013.  (XII.18.) határozata 

 

 

Tárgy: UNIQA Csoportos temetkezési biztosítással kapcsolatos döntéshozatal 

 

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést s 

úgy döntött, hogy a lakosok érdekében a Csoportos Temetkezési Biztosítást szerződő 

félként továbbra is fenntartja, a biztosítási feltételek változatlan formájában, valamint 

úgy, hogy a szerződés jogfolytonos az előzményekkel, továbbá a szerződés kapcsán 

2014. évi értékkövetést nem tartalmazó díjat jóváhagyja. 

 



A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kötvény aláírására, valamint az 

értékkövetéssel kapcsolatos nyilatkozattételre.  
 

Határidő:  azonnal 

 

Felelős:  polgármester, jegyző  

 

(A határozat előterjesztése a jegyzőkönyv 1. 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 

   

 

 

 
 


