Balajt Község Önkormányzatának
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu
82-16/2014.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 26. napján
(szerda) de. 10.00 órai kezdettel a Községháza (3780 Balajt, Fő út 55.szám) hivatali
helyiségében megtartott munkaterv szerinti 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 munkaterv szerinti nyílt képviselő-testületi ülésen a
résztvevőket, majd megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel az 5 fős
testületből 5 fő jelen van.
Ismerteti a munkaterv szerinti nyílt ülés napirendi pontját az alábbiak szerint:
1./ Tájékoztató a lejárt határidejű nyílt ülésen hozott határozatok végrehajtásának állásáról és az
elmúlt testületi ülés óta végzet munkáról.
Előadó: polgármester
2./ Javaslat az Önkormányzat 2015. évi munkatervére.
Előadó: polgármester
3./ Az önkormányzati képviselői tiszteletdíjakról.
Előadó: jegyző
3/1. A temetők használatának rendjéről.
Előadó: jegyző
3/2. A szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról.
Előadó: jegyző
3/3. Balajt Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
5/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: jegyző
4./ Ügyrendi Bizottság nem önkormányzati képviselő tagjának megválasztása.
Előadó: polgármester

4/1. „Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt működtető
Intézményfenntartó Társulás” Társulási Megállapodásának módosításáról.
Előadó: polgármester
4/2. Társulási Tanácsokban az önkormányzatot képviselő személyek kijelöléséről.
Előadó: polgármester
4/3. Tájékoztató a települési adó bevezetésének lehetőségéről.
Előadó: polgármester
5./ Indítványok, javaslatok
Zárt ülés
1./ Szociális segélykérelmek elbírálása
Előadó: polgármester
Szabó Zoltán polgármester megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban a Képviselőtestület tagjai részéről van-e észrevétel, javaslat, indítvány.
Képviselő-testület tagjai részéről a munkaterv szerinti nyílt 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 fogadta el az alábbiak szerint:
1./ Tájékoztató a lejárt határidejű nyílt ülésen hozott határozatok végrehajtásának állásáról és az
elmúlt testületi ülés óta végzet munkáról.
Előadó: polgármester
2./ Javaslat az Önkormányzat 2015. évi munkatervére
Előadó: polgármester
3./ Az önkormányzati képviselői tiszteletdíjakról
Előadó: jegyző
3/1. A temetők használatának rendjéről
Előadó: jegyző
3/2. A szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról
Előadó: jegyző
3/3. Balajt Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
5/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: jegyző

4./ Ügyrendi Bizottság nem önkormányzati képviselő tagjának megválasztása
Előadó: polgármester
4/1. „Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt működtető
Intézményfenntartó Társulás” Társulási Megállapodásának módosításáról.
Előadó: polgármester
4/2. Társulási Tanácsokban az önkormányzatot képviselő személyek kijelöléséről.
Előadó: polgármester
4/3. Tájékoztató a települési adó bevezetésének lehetőségéről.
Előadó: polgármester
5./ Indítványok, javaslatok
Zárt ülés
1./ Szociális segélykérelmek elbírálása
Előadó: polgármester
Tárgyalt napirendi pont:
1./ Tájékoztató a lejárt határidejű nyílt ülésen hozott határozatok végrehajtásának állásáról és az
elmúlt testületi ülés óta végzet munkáról.
Előadó: polgármester
2./ Javaslat az Önkormányzat 2015. évi munkatervére
Előadó: polgármester
3./ Az önkormányzati képviselői tiszteletdíjakról
Előadó: jegyző
3/1. A temetők használatának rendjéről
Előadó: jegyző
3/2. A szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról
Előadó: jegyző
3/3. Balajt Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
5/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: jegyző
4./ Ügyrendi Bizottság nem önkormányzati képviselő tagjának megválasztása
Előadó: polgármester
4/1. „Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt működtető
Intézményfenntartó Társulás” Társulási Megállapodásának módosításáról.
Előadó: polgármester

4/2. Társulási Tanácsokban az önkormányzatot képviselő személyek kijelöléséről.
Előadó: polgármester
4/3. Tájékoztató a települési adó bevezetésének lehetőségéről.
Előadó: polgármester
5./ Indítványok, javaslatok
Zárt ülés
1./ Szociális segélykérelmek elbírálása
Előadó: polgármester
1./ Napirendi pont tárgya:
Tájékoztató a lejárt határidejű nyílt ülésen hozott határozatok végrehajtásának állásáról és az
elmúlt testületi ülés óta végzet munkáról.
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
86/2014. (XI. 26.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Tájékoztató 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:
Javaslat az Önkormányzat 2015. évi munkatervére
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
87/2014. (XI.26.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2015. évi munkatervére
Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:
Képviselő-testület) megtárgyalta az önkormányzat 2015. évi munkatervére
vonatkozó javaslatot tartalmazó előterjesztést.
Képviselő-testület Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. évi „Munkaterv”-ét – határozat mellékleteként – j ó v á h a g y j a .
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, illetve az érintettek részére történő megküldés
2014. december 15.

Melléklet a 87/2014.(XI.26) önkormányzati határozathoz

Balajt Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2015. évi
MUNKATERVE
Záradék:
Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. évi „Munkaterv”-ét 87/2014.
(XI.26.) határozattal j ó v á h a g y t a .
Dr. Kernóczi Zsuzsanna
jegyző

ÁLTALÁNOS RÉSZ
I.

A képviselő-testület rendes üléseit munkaterv szerint a következő napokon délelőtt
10.00 órától tartja:
-

2015. február 11.

-

2015. március 25.

-

2015. április 22.

-

2015. május 27.

-

2015. június 24.

-

2015. augusztus 26.

-

2015. szeptember 09.

-

2015. október 28.

-

2015. november 25.

-

2015. december 9. - KÖZMEGHALLGATÁSSAL

A polgármester a képviselő-testületi ülés helyét, és időpontját jogszabályváltozások
és célszerűségi okból módosíthatja.

II.

A Képviselő-testület rendes üléseinek helyszíne:
Közös Önkormányzati Hivatal Balajti Kirendeltsége
3780 Balajt, Fő út 55. szám

III.

A munkatervben felsoroltakon túl havonta, illetőleg szükség szerint kerülnek
előterjesztésre:
1.
2.
3.
4.

IV.

személyi ügyek (általában zárt ülésen), vagyoni ügyek (zárt ülésen),
fellebbezések elbírálása adó és hatósági ügyekben (zárt ülésen),
polgármesteri beszámoló
bejelentések, javaslatok, interpellációk

Az átruházott képviselő-testületi hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámoló évente
egy alkalommal kerül előterjesztésre.

2015. február 11. (szerda) 10.00 óra
1. Balajt Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről
Előadó: polgármester
2. Beszámoló a működési célra átadott pénzeszközök felhasználásról
Előadó: polgármester
3. Balajt Község Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról
Előadó: jegyző
4. Ügyrendi Bizottság 2015. évi munkatervének ismertetéséről
Előadó: bizottság elnöke
5. Indítványok, javaslatok
Zárt ülés:
1. Szociális segélykérelmek elbírálása
Előadó: polgármester
Előterjesztés leadásának határideje: 2015. február 4.

2015. március 25. (szerda) 10.00 óra
1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
Előadó: polgármester
2. Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2014.évi munkájáról
Előadó: falugondnok
3. Beszámoló Balajt Község Önkormányzata „Gazdasági Program”-jának a
végrehajtásáról
Előadó: polgármester
4. Indítványok, javaslatok
Zárt ülés:
1. Szociális segélykérelmek elbírálása
Előadó: polgármester

Előterjesztés leadásának határideje: 2015. március 18.

2015. április 22. (szerda) 10.00 óra
1. Beszámoló Balajt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: polgármester
2. 2014. évre vonatkozó éves belső ellenőrzési jelentés, valamint éves összefoglaló
ellenőrzési jelentés elfogadásáról
Előadó: polgármester
3. Balajt Község Önkormányzata 2015-2019. évekre szóló „Gazdasági Program”-jának
elfogadásáról
Előadó: polgármester
4. Indítványok, javaslatok
Zárt ülés:
1.Szociális segélykérelmek elbírálása
Előadó: polgármester

Előterjesztés leadásának határideje: 2015. április 18.

2015. május 27. (szerda) 10.00 óra
1. Beszámoló a gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés munkájáról
Előadó: intézményvezető
2. Indítványok, javaslatok
Zárt ülés:
1. Szociális segélykérelmek elbírálása
Előadó: polgármester

Előterjesztés leadásának határideje: 2015. május 20.

2015. június 24. (szerda) 10.00 óra
1. Balajt Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati
rendeletének módosításáról
Előadó: polgármester
2. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
Előadó: polgármester
3. Beszámoló a településen végzett települési folyékony kommunális hulladékszállítással kapcsolatos feladatellátásról
Előadó: ÉRV. Zrt. vezérigazgatója
4. Beszámoló a települési szilárd hulladék-szállítással kapcsolatos feladatokról és
tapasztalatokról
Előadó: közszolgáltató ügyvezetője
5. Tájékoztató a Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesületének a településen végzett
tevékenységéről
Előadó: elnök
6. Indítványok, javaslatok
Zárt ülés:
1. Szociális segélykérelmek elbírálása
Előadó: polgármester
Előterjesztés leadásának határideje: 2015. június 17.

2015. augusztus 26. (szerda) 10.00 óra
1. Beszámoló az egészségügyi alapellátás helyzetéről
Előadó: háziorvos, védőnő
2. Tájékoztató az önkormányzat 2015. I. féléves gazdálkodásáról
Előadó: polgármester
3. Indítványok, javaslatok
Zárt ülés:
1. Szociális segélykérelmek elbírálása
Előadó: polgármester
Előterjesztés leadásának határideje: 2015. augusztus 19.

2015. szeptember 9. (szerda) 10.00 óra
1. Balajt Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati
rendeletének módosításáról
Előadó: polgármester
2. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
Előadó: polgármester
3. Beszámoló a község közrend- és közbiztonságának a helyzetéről
Előadó: Rendőrkapitányság vezetője
4. Tájékoztató a Borsodi Általános Iskola 2014/2015. tanévi munkájáról
Előadó: intézményvezető
5. Tájékoztató a Balajti Polgárőr Egyesület 2014. évben végzett tevékenységéről
Előadó: elnök
6. Indítványok, javaslatok
Zárt ülés:
1. Szociális segélykérelmek elbírálása
Előadó: polgármester
Előterjesztés leadásának határideje: 2015. szeptember 2.

2014. október 28. (szerda) 10.00 óra
1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
Előadó: polgármester
2. Tájékoztató az önkormányzat I-III. negyedévi gazdálkodásáról
Előadó: polgármester
3. Balajt Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról
Előadó: polgármester
4. Indítványok, javaslatok
Zárt ülés:
1. Szociális segélykérelmek elbírálása
Előadó: polgármester
Előterjesztés leadásának határideje: 2015. október 21.

2015. november 25. (szerda) 10.00 óra
1. Balajt Község Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról
Előadó: polgármester
2. Képviselő-testület 2016. évi munkatervének jóváhagyásáról
Előadó: polgármester
3. Beszámoló a polgármester Edelényi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulásban végzett
munkájáról
Előadó: polgármester
4. Indítványok, javaslatok
Zárt ülés:
1. Szociális segélykérelmek elbírálása
Előadó: polgármester
Előterjesztés leadásának határideje: 2015. november 18.
2015. december 9. (szerda) 10.00 óra
1. Balajt Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati
rendeletének módosításáról
Előadó: polgármester
2. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
Előadó: polgármester
3. Beszámoló a közös önkormányzati hivatal 2014. évi munkájáról
Előadó: jegyző
4. Indítványok, javaslatok
Zárt ülés:
1. Szociális segélykérelmek elbírálása
Előadó: polgármester
Előterjesztés leadásának határideje: 2015. december 02.
2015. december 9. (szerda)

KÖZMEGHALLGATÁS
15.00 órai kezdettel

3./ Napirendi pont tárgya:
Az önkormányzati képviselői tiszteletdíjakról

Előadó: jegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Szabó Zoltán polgármester a rendelet-tervezetet vitára bocsátja.
Kisida Gáborné gazdálkodási ügyintéző tájékoztatja a képviselő-testületet, illetve
jegyzőkönyvbe kéri foglalni, hogy tájékoztatta a testületet arról, hogy az önkormányzat
pénzügyi lehetőségei nem teszik lehetővé a képviselői tiszteltdíj megemelését, még az aktuális
tiszteletdíj kifizetése is gondot okoz. Amennyiben mégis a tiszteletdíj megemelése mellett
döntenek, kéri megjelölni, hogy a költségvetés mely részéből kerüljön erre pénz
átcsoportosításra.
Szabó Zoltán polgármester - mivel kérdés, vélemény nem volt -, a rendelet-tervezet
elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület - a rendelet-tervezetet - 5 fő döntéshozatalban való részvételével - 2 igen, 3
nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a rendelet-tervezetet nem fogadta el.
3/1. Napirendi pont tárgya:
A temetők használatának rendjéről
Előadó: jegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Szabó Zoltán polgármester a rendelet-tervezetet vitára bocsátja.
Szabó Zoltán polgármester javasolja, hogy a rendelet-tervezetből kerüljön ki a 3. § (4)
bekezdése.
Szabó Zoltán polgármester a módosító javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület - a rendelet-tervezetet - 5 fő döntéshozatalban való részvételével - 5 igen, 0
nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
Szabó Zoltán polgármester - mivel kérdés, vélemény nem volt -, a rendelet-tervezet
elfogadását szavazásra bocsátja a módosítással együtt.
Képviselő-testület - a rendelet-tervezetet a módosítással együtt - 5 fő döntéshozatalban való
részvételével - 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd megalkotta az
alábbi rendeletét:
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2014.(XI. 27.) önkormányzati rendelete

A temetők használatának rendjéről
(Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

3/2. Napirendi pont tárgya:
A szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról
Előadó: jegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Szabó Zoltán polgármester a rendelet-tervezetet vitára bocsátja.
Szabó Zoltán polgármester javasolja, hogy a rendelet-tervezetből kerüljön ki a 3. § (1)
bekezdése.
Szabó Zoltán polgármester a módosító javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület - a rendelet-tervezetet - 5 fő döntéshozatalban való részvételével - 5 igen, 0
nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
Szabó Zoltán polgármester - mivel kérdés, vélemény nem volt -, a rendelet-tervezet
elfogadását szavazásra bocsátja a módosítással együtt.
Képviselő-testület - a rendelet-tervezetet - 5 fő döntéshozatalban való részvételével - 5 igen, 0
nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd megalkotta az alábbi rendeletét:
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2014.(XI. 27.) önkormányzati rendelete
A szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásokról
(Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

3/3. Napirendi pont tárgya:
Balajt Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013. (VI.27.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: jegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Szabó Zoltán polgármester a rendelet-tervezetet vitára bocsátja.

Szabó Zoltán polgármester - mivel kérdés, vélemény nem volt -, a rendelet-tervezet
elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület - a rendelet-tervezetet - 5 fő döntéshozatalban való részvételével - 5 igen, 0
nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd megalkotta az alábbi rendeletét:

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2014.(XI. 27.) önkormányzati rendelete
Balajt Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013.
(VI.27.) önkormányzati rendelet módosítása
(Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
4./ Napirendi pont tárgya.
Ügyrendi Bizottság nem önkormányzati képviselő tagjának megválasztása
Előadó: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Szabó Zoltán polgármester az előterjesztést vitára bocsátja.
Berzi István képviselő az Ügyrendi Bizottság nem önkormányzati képviselő tagjának
javasolja Lázár Arzént megválasztani.
Csathó László alpolgármester az Ügyrendi Bizottság nem önkormányzati képviselő tagjának
javasolja Szabó Lászlót megválasztani.
Szabó Zoltán polgármester az Ügyrendi Bizottság nem önkormányzati képviselő tagjának
javasolja Kiss Ferencnét megválasztani.
Szabó Zoltán polgármester a javaslatokat elhangzás szerinti sorrendben szavazásra bocsátja.
-

Ügyrendi Bizottság nem önkormányzati képviselő tagjának Lázár Arzént
megválasztani.

Képviselő-testület - a javaslatot - 5 fő döntéshozatalban való részvételével - 1 igen, 0 nem
szavazattal, 4 tartózkodás mellett nem fogadta el.
-

Ügyrendi Bizottság nem önkormányzati képviselő tagjának Szabó Lászlót
megválasztani.

Képviselő-testület - a javaslatot - 5 fő döntéshozatalban való részvételével - 2 igen, 0 nem
szavazattal, 3 tartózkodás mellett nem fogadta el.

-

Ügyrendi Bizottság nem önkormányzati képviselő tagjának Kiss Ferencnét
megválasztani.

Képviselő-testület - a javaslatot - 5 fő döntéshozatalban való részvételével - 3 igen, 2 nem
szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
Szabó Zoltán polgármester - javaslattal együtt a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület - a javaslatot - 5 fő döntéshozatalban való részvételével - 3 igen, 2 nem
szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő határozatot:
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
88/2014. (XI.26.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Ügyrendi Bizottság nem önkormányzati képviselő tagjának
megválasztása
Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ügyrendi
Bizottság tagjának Kiss Ferencné nem önkormányzati képviselőt
választja 2014. november 26. napjától.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

4/1. Napirendi pont tárgya.
„Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető Intézményfenntartó
Társulás” Társulási Megállapodásának módosításáról
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
89/2014. (XI.26.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: „Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és
Intézményt Működtető Intézményfenntartó Társulás”
Társulási Megállapodásának módosításáról

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a
továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta „Edelény és
Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető
Intézményfenntartó Társulás” Társulási Megállapodásának
módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1. Képviselő-testület a Társulási Megállapodás módosítását a
határozat 1. melléklete szerint jóváhagyja.
2. Képviselő-testület az egységes szerkezetű Társulási
Megállapodást – a határozat 2. mellékleteként jóváhagyja.
3. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási
Megállapodás módosítása és az egységes szerkezetű
módosított Társulási Megállapodás aláírására.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 1-2. pont: azonnal
3. pont: 2014. november 30.
4/2. Napirendi pont tárgya.
Társulási Tanácsokban az önkormányzatot képviselő személyek kijelöléséről
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
90/2014. (XI.26.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Társulási Tanácsokban az önkormányzatot képviselő személy
kijelöléséről
Balajt
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
(a
továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta a Társulási
Tanácsokban az önkormányzatot képviselő személyek kijelöléséről
szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Balajt
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
(a
továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94. § (2)
bekezdése alapján az
a) Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt
Működtető Intézményfenntartó Társulás,
b) Edelényi Kistérség Többcélú Társulása, és a
c) Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési
Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsába Szabó Zoltán polgármestert delegálja.
2. Képviselő-testület Szabó Zoltán polgármester – delegált tag –
akadályoztatásának esetére Csathó László alpolgármestert
delegálja a Társulási Tanácsba helyettesítő személyként. A
helyettesítésre vonatkozó megbízás határozatlan időre szól.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal

4/3. Napirendi pont tárgya.
Tájékoztatás települési adó bevezetéséről
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
91/2014. (XI.26.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Tájékoztató a települési adó bevezetésének lehetőségéről
Balajt
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
(a
továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta a települési adó
bevezetésének lehetőségéről szóló tájékoztatót.

Képviselő-testület megismerve a helyi adó, illetve települési adó
bevezetésének lehetőség Balajt községben új helyi adót, vagy
települési adót nem vezet be 2015. január 1-jétől.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

(A képviselő-testület üléséről Kovács Márta képviselő távozott, így a jelenlévő képviselők
száma 4 fő).
5./Napirendi pont tárgya.
Indítványok, javaslatok.
Szabó Zoltán polgármester szóbeli előterjesztést tesz a Magyarok a Magyarokért Közhasznú
Egyesülettel való együttműködési megállapodás napirend tárgyában.
(Szóbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Szabó Zoltán polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy Berzi István
képviselő úr kezdeményezte, hogy az önkormányzat kössön együttműködési megállapodást a
Magyarok a Magyarokért Közhasznú Egyesülettel, aminek Ő az elnöke.
Szabó Zoltán polgármester javasolja a képviselő-testületnek a napirendi pont elnapolását a
következő képviselő-testületi ülésre, mivel a döntés meghozatalához további információkra,
egyeztetésre van szükség.
Szabó Zoltán polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület - a javaslatot - 4 fő döntéshozatalban való részvételével - 4 igen, 0 nem
szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő határozatot:
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
92/2014. (XI.26.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Magyarok a Magyarokért Közhasznú Egyesülettel való
együttműködési megállapodás tárgyalásának elnapolásáról
Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarok a
Magyarokért
Közhasznú
Egyesülettel
való
együttműködési
megállapodás tárgyalását a soron következő képviselő-testületi ülésre
elnapolja.
Határidő: 2014. december 10.
Felelős: polgármester, jegyző

Szabó Zoltán polgármester - mivel egyéb más napirend, javaslat, észrevétel, vélemény nem
volt - megköszönte a megjelentést és a munkaterv szerinti nyílt ülést bezárta.
Bejelenti, hogy a képviselő-testület zárt ülésen folytatja a munkáját.
A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.
K.m.f.
Szabó Zoltán
polgármester

Dr. Kernóczi Zsuzsanna
jegyző

