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Balajt Község Önkormányzatának 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 

 

82-15/2014. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 5. napján       

      (szerda) du. 13.00 órai kezdettel a Községháza (3780 Balajt, Fő út 55.szám) hivatali 

       helyiségében megtartott rendkívüli nyílt ülésén. 

 

Jelen vannak: Szabó Zoltán polgármester, Csathó László alpolgármester,      

                         Ádám Ferenc Györgyné képviselő, Berzi István képviselő és Kovács  

                         Márta képviselő 

                        

Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző 

                                                      Cserged Marianna jegyzőkönyvvezető 

               

 

Szabó Zoltán polgármester köszönti a rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülésen a 

résztvevőket, majd megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel az 5  fős 

testületből 5 fő   jelen van. 

 

Ismerteti a rendkívüli ülés napirendi pontját az alábbiak szerint: 

 

 1./ Jelentés a lejárt határidejű nyílt ülésen hozott határozatok végrehajtásának állásáról 

     Előadó: polgármester 

 

2./ Tájékoztató az önkormányzat III. negyedévi gazdálkodásának alakulásáról 

     Előadó: polgármester 

 

3./ Az önkormányzat 2015. évi költségvetési koncepciójának megvitatása 

     Előadó: polgármester 

 

4./ Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás részére  

     pénzügyi hozzájárulás megfizetéséről 

     Előadó: polgármester 

 

Zárt rendkívüli ülés 

      

1./ Jelentés a lejárt határidejű zárt ülésen hozott határozatok végrehajtásának állásáról. 

       Előadó: polgármester 
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Szabó Zoltán polgármester megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban a Képviselő-

testület tagjai részéről van-e észrevétel, javaslat, indítvány. 

 

Képviselő-testület tagjai részéről a rendkívüli ülés napirendi pontjával kapcsolatban 

észrevétel, javaslat, indítvány nem volt. 

 

Szabó Zoltán polgármester a napirendi pontra tett javaslatot szavazásra bocsátja 

 

Képviselő-testület a javaslatot -  5 fő döntéshozatalban való részvételével -  5 igen,  0 nem 

szavazattal, 0 tartózkodás mellett – határozat hozatal nélkül  - fogadta el az alábbiak szerint: 

 

1./ Jelentés a lejárt határidejű nyílt ülésen hozott határozatok végrehajtásának állásáról 

     Előadó: polgármester 

 

2./ Tájékoztató az önkormányzat III. negyedévi gazdálkodásának alakulásáról 

     Előadó: polgármester 

 

3./ Az önkormányzat 2015. évi költségvetési koncepciójának megvitatása 

     Előadó: polgármester 

 

4./ Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás részére  

     pénzügyi hozzájárulás megfizetéséről 

     Előadó: polgármester 

 

Zárt rendkívüli ülés 

      

1./ Jelentés a lejárt határidejű zárt ülésen hozott határozatok végrehajtásának állásáról. 

       Előadó: polgármester 

 

 

Tárgyalt napirendi pont: 

1./ Napirendi pont tárgya: 

1./ Jelentés a lejárt határidejű nyílt ülésen hozott határozatok végrehajtásának állásáról 

     Előadó: polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Szabó Zoltán polgármester az előterjesztést vitára bocsátja. 

 

Szabó Zoltán polgármester - mivel kérdés, vélemény nem volt -, az előterjesztés határozati 

javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 

 

Képviselő-testület - a javaslatot - 5 fő döntéshozatalban való részvételével - 5 igen, 0 nem 

szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő határozatot: 
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Balajt  Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

78/2014. (XI. 5.) H A T Á R O Z A T A  
 

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű nyílt ülésen hozott határozatok  

                   végrehajtásának állásáról 

             

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta a nyílt ülésen hozott 

lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról szóló jelentést. 

 

Képviselő-testület nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásának állásáról szóló jelentést elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal  
 

 

 

2./ Napirendi pont tárgya: 

Tájékoztató az önkormányzat III. negyedévi gazdálkodásának alakulásáról 

Előadó: polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Szabó Zoltán polgármester az előterjesztést vitára bocsátja. 

 

Szabó Zoltán polgármester - mivel kérdés, vélemény nem volt -, az előterjesztés határozati 

javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 

 

Képviselő-testület - a javaslatot - 5 fő döntéshozatalban való részvételével - 5 igen, 0 nem 

szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő határozatot: 

 

 

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 79/2014. (XI.5.) H A T Á R O Z A T A 

 

Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat III. negyedévi gazdálkodásának  

             alakulásáról 

 

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta Balajt Község 

Önkormányzata III. negyedévi gazdálkodásának alakulásáról szóló 

tájékoztatót. 
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Képviselő-testület a Balajt Község Önkormányzata III. negyedévi 

gazdálkodásának alakulásáról szóló tájékoztatót – az önkormányzat 

III. negyedéves költségvetési kiadások – bevételek előirányzatának 

teljesítését tartalmazó pénzügyi táblázatokat – a határozat 

mellékleteként -  elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal  

 
 

3./ Napirendi pont tárgya: 

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési koncepciójának megvitatása 

Előadó: polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Szabó Zoltán polgármester az előterjesztést vitára bocsátja. 

 

Szabó Zoltán polgármester - mivel kérdés, vélemény nem volt -, az előterjesztés határozati 

javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 

 

Képviselő-testület - a javaslatot - 5 fő döntéshozatalban való részvételével - 5 igen, 0 nem 

szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő határozatot: 

 

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

80/2014. (XI.5.) H A T Á R O Z A T A 

 

Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi költségvetési koncepciójáról 

 

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

testület) megtárgyalta az önkormányzat 2015. évi költségvetési koncepcióról szóló 

előterjesztést. 

 

2. Képviselő-testület Balajt Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési koncepcióját 

elfogadja. 
 

3. Képviselő-testület a költségvetés előkészítése során érvényesítendő célokat, 

végrehajtandó feladatokat, illetve a költségvetésbe beépítendő elveket az alábbiak 

szerint határozza meg: 

 

A.) Bevételek: 

 

1.) A bevételek tervezésekor a megalapozottságot és a bevételek biztonságos 

növelését egyaránt figyelembe kell venni. Törekedni kell a bevételek maximális 

feltárására. 
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B.) Működési, személyi és dologi kiadások 

 

1.) Az önkormányzat valamennyi közalkalmazott és köztisztviselő számára 

biztosítja a jogszabályokban előírt illetményeket és pótlékokat. 

2.) A dologi kiadások vonatkozásában az üzemeltetési költségeknél a megállapított 

díjakkal kell számolni. 

3.) Egyes dologi költségek tervezése normatív módon, a 2014. évi infláció 

ismeretében meghatározott összegek alapján történhet.  

4.) A szociális ellátásokat az alapul szolgáló nyugdíjminimum összege és a várható 

kérelmek, valamint az önkormányzat hatályos rendeletei alapján kell tervezni. 

Törekedni kell arra, hogy a szociális ellátások tervezett összege 2015. évben az 

előző évihez képest ne csökkenjen. 

 

C.) Felhalmozási kiadások, tartalékok 

 

1.) Meg kell tervezni az áthúzódó beruházásokat. 

2.) Új beruházásként elsőbbséget élveznek azok, amelyekre a Képviselő-testület 

2014. évben kötelezettséget vállalt. 

3.) Tartalékok az egyensúly keretein belül tervezendők. 

 

D.) Általános alapelvek 

 

1.) Alapvető cél a költségvetés egyensúlyának biztosítása, a működőképesség 

megőrzése. 

2.) A költségvetést null-bázisról kell indítani, és egyensúlyban kell tervezni. 

3.) A költségvetést egyebekben a vonatkozó jogszabályok és önkormányzati 

rendeletek alapján kell tervezni. 

 

Határidő: azonnal, illetve 2015. február 15. 

Felelős:  polgármester 

 

 

 

4./ Napirendi pont tárgya: 

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás részére pénzügyi 

hozzájárulás megfizetéséről 

Előadó: polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Szabó Zoltán polgármester az előterjesztést vitára bocsátja. 

 

Szabó Zoltán polgármester - mivel kérdés, vélemény nem volt -, az előterjesztés határozati 

javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 

 

Képviselő-testület - a javaslatot - 5 fő döntéshozatalban való részvételével - 5 igen, 0 nem 

szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő határozatot: 
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Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

81/2014. (XI.5.) H A T Á R O Z A T A 

 

Tárgy:  Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési  

        Önkormányzati Társulás részére pénzügyi hozzájárulás  

        megfizetéséről 

 

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 

továbbiakban Képviselő-testület) megtárgyalta a Sajó-Bódva Völgye 

és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás részére a 

pénzügyi hozzájárulás megfizetéséről szóló előterjesztést. 

 

Képviselő-testület a pénzügyi hozzájárulás 2014. évben megfizetendő 

díj egynegyedének 308.315.- forint (azaz Háromszáznyolcezer-

háromszáztizenöt forint) fedezetét az önkormányzat 2014. évi 

költségvetése terhére biztosítja. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert Balajt Község 

Önkormányzata és a Sajó-Bódva Völgye és Környéke 

Hulladékkezelési Önkormányzati Társulással a pénzügyi hozzájárulás 

megfizetéséről szóló „Megállapodás” aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

Szabó Zoltán polgármester - mivel egyéb más napirend, javaslat, észrevétel, vélemény nem 

volt - megköszönte a megjelentést és a rendkívüli nyílt ülést bezárta. 

Bejelenti, hogy képviselő-testület rendkívüli zárt ülésen folytatja a munkáját. 

 

A rendkívüli zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 Szabó Zoltán  Dr. Kernóczi Zsuzsanna 

 polgármester   jegyző 

    

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


