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Balajt Község Önkormányzatának 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 
 

6-7/2015. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján  

               (szerda) du. 15.00 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 és Kovács Márta képviselő 

 

Igazoltan van távol: Berzi István 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 4 fő jelen van. 

 

Ismerteti a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint: 

 

1. Falugondnoki szolgáltatás ellátásához járműbeszerzési pályázat 2015. benyújtásáról. 

Előadó: polgármester 

 

2. 2015. évi szociális nyári gyermekétkeztetésről. 

Előadó: polgármester 

 

 

Szabó Zoltán polgármester megkérdezi, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban a 

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

 

Képviselő-testület tagjai részéről a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjaival kapcsolatban 

észrevétel, javaslat, indítvány nem volt. 

 

Szabó Zoltán polgármester javasolja a napirendi pontok elfogadását. 

 

Képviselő-testület a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjait - és a jegyzőkönyv hitelesítőinek 

Csathó László és Kovács Márta települési képviselőket - 4 fő döntéshozatalban való 

részvételével - 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta, a rendkívüli nyílt ülés napirendi 

pontjait az alábbiak szerint határozza meg: 
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1. Falugondnoki szolgáltatás ellátásához járműbeszerzési pályázat 2015. benyújtásáról. 

Előadó: polgármester 

 

2. 2015. évi szociális nyári gyermekétkeztetésről. 

Előadó: polgármester 

 

Tárgyalt napirendi pontok: 

1. Falugondnoki szolgáltatás ellátásához járműbeszerzési pályázat 2015. benyújtásáról. 

Előadó: polgármester 

 

2. 2015. évi szociális nyári gyermekétkeztetésről. 

Előadó: polgármester 

 

 

 

1./ Napirendi pont tárgya: 

 

Falugondnoki szolgáltatás ellátásához járműbeszerzési pályázat 2015. benyújtásáról 

Előadó: polgármester 

 

 (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.) 

 

 Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja. 

 

Szabó Zoltán polgármester tájékoztatja a képviselő-testültet arról, hogy 2015. március 25. 

napján tárgyalta meg az új falugondnoki gépjármű beszerzési pályázatáról szóló tájékoztatást 

és állást foglalt abban, hogy pályázati kiírás megjelenését követően a már meglévő 

falugondnoki szolgáltatás fejlesztéséhez új gépjármű beszerzését szükségesnek tartja. 

Döntött arról is, hogy a pályázat pályázatíró cég bevonása nélkül készüljön.         

 

Javaslom, hogy a képviselő-testület a Miniszterelnökséget vezető miniszter 21/2015.(IV.17.) 

MVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki 

gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe 

vehető a támogatások részletes feltételeiről a 2. § (1) bekezdés a) pontjának aa) alpontjában 

meghatározott 1. célterületre (kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére falu- és 

tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan), új gépjármű beszerzésére már működő 

szolgáltatás kapcsán kisbuszra - pályázatot nyújtson be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 

Hivatalhoz. 

A Képviselő-testület a Pro-Pel Kft. (3527 Miskolc, József Attila út 82., adószáma: 11071871-

2-05) árajánlatát fogadja el a kedvezőbb ajánlatra tekintettel. A projekt bruttó főösszege: 

10 124  350,- forint. Támogatás intenzitása nettó 100 %, 7 990 000,- forint. Az önkormányzat 

képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetésében biztosítja a 27 % ÁFA-t, 

2 134 350,- forintot.   

 

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

  javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 
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Képviselő-testület a javaslatot - 4 fő döntéshozatalban való részvételével - 4 igen, 0 nem   

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

 

 

Balajt Község  Önkormányzata Képviselő-testületének  

45/2015. (IV.29.) határozata  

 

Tárgy: Falugondnoki szolgáltatás ellátásához járműbeszerzési  

        pályázat 2015. benyújtásáról 

          

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta a falugondnoki 

szolgáltatás ellátásához járműbeszerzési pályázat 2015. benyújtásáról 

szóló előterjesztést az alábbi döntést hozza: 

 

1.) Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Miniszterelnökséget vezető miniszter 21/2015.(IV.17.) MVM 

rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 

nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott 

alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető a 

támogatások részletes feltételeiről a 2. § (1) bekezdés a) 

pontjának aa) alpontjában meghatározott 1. célterületre (kistérségi 

közlekedési szolgáltatás fejlesztésére falu- és tanyagondnoki 

szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan), új gépjármű beszerzésére 

már működő szolgáltatás kapcsán kisbuszra - pályázatot nyújt be 

a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz. 

 

2.) A Képviselő-testület a Pro-Pel Kft. (3527 Miskolc, József Attila 

út 82., adószáma: 11071871-2-05) árajánlatát kívánja elfogadni a 

kedvezőbb ajánlatra tekintettel. 

 

A  projekt bruttó főösszege: 10 124  350,- forint. 

Támogatás intenzitása nettó 100 %, 7 990 000,- forint. 

Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi 

költségvetésében biztosítja a 27 % ÁFA-t, 2 134 350,- forintot.   

 

3.) Képviselő-testület vállalja, hogy a beszerzett járműre CASCO 

biztosítást köt, és azt az üzemeltetési kötelezettségének időszaka 

alatt fenntartja. 

 

4.) Képviselő-testület vállalja e rendelet alapján beszerzett 

gépjárművel a falugondnoki szolgáltatást és az egyéb szolgáltatást 

ingyenesen látja el. 

 

5.) Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 

benyújtására és a szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

 

                   Határidő: azonnal, illetve 2015. május 4. 

                                             Felelős: polgármester, jegyző 
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2./ Napirendi pont tárgya: 

 

2015. évi szociális nyári gyermekétkeztetésről 

Előadó: polgármester 

 

 (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.) 

 

 Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja. 

 

Szabó Zoltán polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy Magyarország 

2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényben foglaltak értelmében – idén 

– az elmúlt évek rendeleti úton történő szabályozásával ellentétben – pályázniuk kell a 

települési önkormányzatoknak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 

gyermekek ingyenes nyári étkeztetése támogatásához. 

 

Tekintettel arra, hogy a Pályázati felhívás megjelenése és a pályázat benyújtásának határideje 

között rövid idő áll majd rendelkezésre, az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 

felkészüléshez egy tájékoztatót juttatott el az önkormányzatokhoz 2015. április 27-én. 

 

Eszerint a nyári gyermekétkeztetés biztosítására támogatást azok a pályázó települési 

önkormányzatok igényelhetnek, amelyek vállalják, hogy a nyári időszakban folyamatosan, 

legalább 43, legfeljebb 53 munkanapon keresztül napi egyszeri meleg étkezést biztosítanak a 

rászoruló gyermekek számára a nyári szünidőben 2015. június 16. és augusztus 28. között. 

 

A települési önkormányzatnak a nyári gyermekétkeztetéshez nyújtott támogatása a 

következőképpen alakul: 

 a leghátrányosabb helyzetű települések valamennyi rászoruló gyermek után 

pályázhatnak támogatásra önerő nélkül, 

 a hátrányos helyzetű települések önerő nélkül a rászoruló gyermekek 55 %-a után 

pályázhatnak támogatásra, azon túl az önerőből támogatott gyermekekkel megegyező 

számú gyermek után, 

 a fenti két kategóriába nem tartozó települések önerő nélkül csak a rendszeres 

gyermek védelmi kedvezményben részesülő gyermekek 30 %-a után pályázhatnak 

támogatásra, azon túl az önerőből támogatott gyermekekkel megegyező számú 

gyermek után. 

 

Az igényelhető támogatás egy rászoruló gyermekre jutó napi összege a tavalyival egyezően 

440,- forint. A pályázati felhívásban meghatározásra kerül, hogy az önkormányzat a 

támogatás összegének legfeljebb 20 %-át az étkeztetéssel felmerülő költségek fedezésére 

fordíthatja. 

Fontos változás és könnyítés a korábbi évekhez képest, hogy idén nem követelmény az 

alapanyagra fordított összeg 30 %-ának megyén vagy a település 40 km-es körzetén belüli 

őstermelőtől, kistermelőtől történő beszerzése, hanem ez előnyt jelent a pályázatok elbírálása 

során. 

 

A pályázat előkészítése érdekében a települési önkormányzat jegyzőjének fel kell mérni a 

településen élő, rászoruló gyermeket nevelő családok körében a nyári gyermekétkeztetés 

iránti igényeket. A rászoruló gyerekek számának meghatározásánál a 2015. május 5. napján 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőket kell figyelembe venni. 
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Az előzetes tájékoztatás szerint a pályázat elektronikus rögzítésének határideje: 2015. május 

07. éjfél. A pályázati adatlapot és a további benyújtandó dokumentumokat két eredeti 

példányban 2015. május 08-ig kell beadni. 

 

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

javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 

 

  Képviselő-testület a javaslatot - 4 fő döntéshozatalban való részvételével - 4 igen, 0 nem 

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

 
 

Balajt Község  Önkormányzata Képviselő-testületének  

46/2015. (IV.29.) határozata 

 

Tárgy: 2015. évi szociális nyári gyermekétkeztetésről 

 

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

2015. évi szociális nyári gyermekétkeztetésről szóló előterjesztést és 

az alábbi döntést hozza: 

 

1. Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) fontosnak ítéli, hogy a 

gyermekszegénység elleni program keretében a rászoruló 

gyermekek részére a nyári szünetben is biztosított legyen az 

egyszeri meleg étkezés. Ennek érdekében támogatja a nyári 

gyermekétkeztetés biztosításához szükséges pályázat benyújtását. 

     A programban résztvevők gyermekek számát a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek köréből, 

137 fő létszámban határozza meg. 

 

2. Az étkeztetési alapanyagra fordított összeg 30 %-ának beszerzését 

megyén, vagy a település 40 km-es körzeten belüli őstermelőtől, 

kistermelőtől kell biztosítani, valamint az étkezéshez kapcsolódóan 

a gyermekek részére szabadidős programot kell biztosítani. 

 

3. A nyári gyermekétkeztetési program 2015. június 16. napján 

kezdődik és 43 napon keresztül 2015. augusztus 13. napjáig tart. 

 

4. Az ebéd elkészítése a Művelődési Központ, Könyvtár és 

Szekrényessy Árpád Múzeum által üzemeltetett központi konyhán 

történik, kiosztása a Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal 

Balajti Kirendeltségén – a falugondnoki szolgálat által történő 

kiszállítással – történik. 

 

5. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Művelődési 

Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum (3780 

Edelény, István király útja 49. szám) a 2015. évi nyári 

gyermekétkeztetés biztosításáról szóló „Megállapodás”  

megkötésére és aláírására. 
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6. Képviselő-testület utasítja a polgármestert a 2015. évi nyári 

gyermekétkeztetési pályázat benyújtására - a megjelölt határidőkre, 

megfelelő formátumban. 

  

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: 2015. május 7.  – ÖNEGM rendszeren történő elektronikus 

rögzítése 

                  2015. május 8. – a pályázat és a dokumentumok papír 

alapon történő benyújtása 

                  2015. május 15. – szükség esetén hiánypótlás teljesítése 

                  2015. augusztus 13. – program befejezése 

 

 

. 

 

 Szabó Zoltán polgármester megköszönte a képviselők megjelenését és a képviselő-testület 

rendkívüli nyílt ülését bezárta. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 Szabó Zoltán  Dr. Kernóczi Zsuzsanna 

 polgármester jegyző 

 

 

     Csathó László Kovács Márta 

jegyzőkönyv hitelesítő    jegyzőkönyv hitelesítő 

   

 

 

 

 


