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Balajt Község Önkormányzatának 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 
 

6-13/2015. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

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

               (szerda) de. 1000 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 Berzi István képviselő  

 

Igazoltan van távol: Kovács Márta képviselő          

                        

Tanácskozási joggal jelen van:      Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző 

Cserged Marianna jegyzőkönyvvezető 

                  

 

 

Szabó Zoltán polgármester köszönti a nyílt képviselő-testületi ülésen a résztvevőket, majd 

megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel az 5 fős testületből 4 fő jelen van. 

 

Ismerteti az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint: 

 

1. Felülvizsgálat alatt lévő Településrendezési eszközeire vonatkozó véleményezési 

eljárás összefoglalásáról. 

Előadó: polgármester 

 

2. Felülvizsgálat alatt lévő Településrendezési eszközök felülvizsgálatánál elkészült 

környezeti értékelésről. 

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 az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban észrevétel, 

javaslat, indítvány nem volt. 

 

Szabó Zoltán polgármester javasolja a napirendi pontok elfogadását azzal a módosítással, 

hogy a képviselő-testület, mivel a rendkívüli képviselő-testületi ülés meghívójának kiküldése 

óta még két témában van döntésre váró kérdés, ezért 3. napirendi pontkén a testület tárgyalja 

meg az „Adásvételi előszerződés jóváhagyásáról a falugondnoki szolgáltatás ellátásához 

kapcsolódóan” és 4. napirendi pontként az „Új Esély Oktatási Központtal megállapodás 

jóváhagyásáról” előterjesztéseket, továbbá javasolja a jegyzőkönyv hitelesítőinek  Csathó 

László és Ádám Ferenc Györgyné  települési képviselőket. 
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Szabó Zoltán polgármester a módosító javaslatot szavazásra bocsátja. 

 

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

szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 

 

Szabó Zoltán polgármester a módosító javaslattal együtt - javasolja a napirendi pontok és a 

jegyzőkönyv hitelesítők személyének elfogadását. 

 

Képviselő-testület a javaslatot – a módosítással együtt - 4 fő döntéshozatalban való 

részvételével - 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett fogadta el az alábbiak szerint: 

 

1. Felülvizsgálat alatt lévő Településrendezési eszközeire vonatkozó véleményezési 

eljárás összefoglalásáról. 

Előadó: polgármester 

 

2. Felülvizsgálat alatt lévő Településrendezési eszközök felülvizsgálatánál elkészült 

környezeti értékelésről. 

Előadó: polgármester 

 

3. Adásvételi előszerződés jóváhagyásáról a falugondnoki szolgáltatás ellátásához 

kapcsolódóan. 

Előadó: polgármester 

 

4. Új Esély Oktatási Központtal megállapodás jóváhagyásáról. 

Előadó: polgármester 

 

 

Tárgyalt napirendi pontok: 

1. Felülvizsgálat alatt lévő Településrendezési eszközeire vonatkozó véleményezési 

eljárás összefoglalásáról. 

Előadó: polgármester 

 

2. Felülvizsgálat alatt lévő Településrendezési eszközök felülvizsgálatánál elkészült 

környezeti értékelésről. 

Előadó: polgármester 

 

3. Adásvételi előszerződés jóváhagyásáról a falugondnoki szolgáltatás ellátásához 

kapcsolódóan. 

Előadó: polgármester 

 

4. Új Esély Oktatási Központtal megállapodás jóváhagyásáról. 

Előadó: polgármester 

 

 

1./ Napirendi pont tárgya: 

 

Felülvizsgálat alatt lévő Településrendezési eszközeire vonatkozó véleményezési eljárás 

összefoglalásáról 

Előadó: polgármester 
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(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.) 

 

Szabó Zoltán polgármester elmondja, hogy Balajt Község Önkormányzata 2012. november 

5. napján aláírt „Tervezési-vállalkozási szerződés”-t kötött a RÉGIÓ Városépítészeti és 

Műemléki Tervező Kft-gal.  A RÉGIÓ Városépítészeti és Műemléki Tervező Kft., mint 

vállalkozó vállalta, hogy elkészíti Balajt község „Településrendezési Tervének 

Felülvizsgálatát”.  A RÉGIÓ Kft. Balajt Község TRT jelenlegi állásáról 2015. július 21. 

napján megkeresésünkre elektronikus úton tájékoztatott, mely szerint a szakmai végleges 

véleményezési eljáráshoz szükséges a közbenső véleményezési eljárás lezárása, illetve a 

környezeti értékelésre vonatkozó határozat meghozatala. 

 

Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja. 

 

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

javaslatának az 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  

71/2015. (VII.29.) határozata 

 

Tárgy: Felülvizsgálat alatt lévő Településrendezési eszközeire vonatkozó 

véleményezési eljárás összefoglalásáról 

       

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: 

Képviselő-testület) megtárgyalta a felülvizsgálat alatt lévő 

Településrendezési eszközeire vonatkozó véleményezési eljárás 

összefoglalásáról szóló előterjesztést. 

 

Képviselő-testület a felülvizsgálat alatt lévő Településrendezési eszközeire 

vonatkozóan a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakba: KR) alapján 

az alábbi határozatot hozza:  

 

A KR 38. §-a szerint úgynevezett véleményezési szakasz lefolytatásra került, 

a beérkezett vélemények tartalmát a képviselők megismerték. Az eljárás 

ennek ismeretében jelen határozat közzétételével egy időben lezárásra kerül. 

 

A partnerségi szabályzat szerinti eljárások során lakossági észrevétel nem 

érkezett. 

 

A képviselő-testület a határozat 1. melléklete szerinti táblázatban foglalja 

össze a beérkezett véleményeket, valamint a véleményekre, észrevételekre 

vonatkozó tervezői válaszokat. A képviselő-testület a beérkezett 

véleményeket és a tervezői válaszokat elfogadja, véleményegyeztető 

tárgyalás összehívását nem tartja szükségesnek. 

 

Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a terv 

befejezésével kapcsolatban. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 



4 
 

 

 
 

 

 



5 
 

 

 

 

 



6 
 

 

 



7 
 

 

 

 

 

 

 

2./ Napirendi pont tárgya:  

 

Felülvizsgálat alatt lévő Településrendezési eszközök felülvizsgálatánál elkészült környezeti 

értékelésről. 

Előadó: polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.) 

 

Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja. 

 

 

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

javaslatának az 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: 
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Balajt  Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

72/2015. (VII.29.) határozata 

 

Tárgy: Felülvizsgálat alatt lévő Településrendezési eszközök 

felülvizsgálatánál elkészült környezeti értékelésről 

       

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta a felülvizsgálat alatt 

lévő Településrendezési eszközök felülvizsgálatánál elkészült 

környezeti értékelésről szóló előterjesztést. 

 

Képviselő-testület a felülvizsgálat alatt lévő Településrendezési 

eszközök felülvizsgálatánál elkészült környezeti értékelésről az alábbi 

döntést hozza: 

 

Képviselő-testület a 129/2012.(X.10.) határozatában 

megfogalmazottak szerint készülő Településrendezési eszközök 

felülvizsgálatánál a 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint elkészült 

környezeti vizsgálatot – a környezet védelméért felelős szervek 

véleményei alapján – elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

3./ Napirendi pont tárgya: 

 

Adásvételi előszerződés jóváhagyásáról a falugondnoki szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan 

Előadó: polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezik.) 

 

Szabó Zoltán polgármester elmondja, hogy mint ismeretes a falugondnoki szolgáltatás 

ellátásához kapcsolódóan, a szolgáltatás fejlesztésére, gépjárműbeszerzésre benyújtott 

pályázat eredményes volt. Az előterjesztett támogatási kérelemhez a PRO-PEL Kft. ajánlata 

került becsatolásra, melynek folytatásaként adásvételi előszerződés aláírására került sor, 

illetve 1 millió forint átutalása is megtörtént a PRO-PEL Kft. részére. 

 

Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja. 

 

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

javaslatának az 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: 

 

 

 

 

 



9 
 

Balajt  Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

73/2015. (VII.29.) határozata 

 

Tárgy:   Adásvételi előszerződés jóváhagyásáról a falugondnoki  

 szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan 

      

 

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) az adásvételi előszerződés 

jóváhagyásáról a falugondnoki szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan 

megtárgyalta az előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

 

Képviselő-testület Balajt Község Önkormányzata és a PRO-PEL    

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3527 Miskolc, József Attila u. 

82.szám) között 2015. július 14. napján kelt „Adásvételi 

Előszerződés”-t utólag jóváhagyja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

4./ Napirendi pont tárgya: 

 

Új Esély Oktatási Központtal megállapodás jóváhagyásáról  

Előadó: polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezik.) 

 

Szabó Zoltán polgármester elmondja, hogy a Képviselő-testület májusban már döntött a 

Balajt, Fő út 26. szám alatti épület használatba adásáról ideiglenesen óvoda működése 

céljából, mely határozatában döntött egy majdani megállapodás aláírásáról is, mely 

megállapodás tervezet aláírásra megküldésre került.  

 

Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja. 

 

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

határozati javaslatának az 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  

74/2015. (VII.29.) határozata 

 

 

Tárgy: Új Esély Oktatási Központtal megállapodás jóváhagyásáról 
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Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta az Új Esély Oktatási 

Központtal megállapodás jóváhagyásáról szóló előterjesztést 

és az alábbi döntést hozza: 

 

 

Képviselő-testület az 54/2015.(V.27.) határozatát, melyben döntött az 

önkormányzat tulajdonát képező Balajt, 90 hrsz. alatt felvett, kivett 

orvosi rendelő megnevezésű, természetben Balajt, Fő út 26. szám alatt 

található ingatlan használatba adásáról az Új Esély Oktatási Központ 

(3780 Edelény, Bányász út 27/a.) fenntartójának a (Gondoskodó 

Szeretet Szociális- Oktatási Szolgáltató Központ 4400 Nyíregyháza, 

Bocskai út 49.) 2015. szeptember 1. napjától 2015. november 30. 

napjáig - óvoda működtetése céljából – az alábbiak szerint módosítja: 

 

 

Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonát képező Balajt, 90 hrsz. 

alatt felvett, kivett orvosi rendelő megnevezésű, természetben Balajt, 

Fő út 26. szám alatt található ingatlant az Új Esély Oktatási Központ 

(3780 Edelény, Bányász út 27/a.) használatába adja 2015. szeptember 

1. napjától 2015. november 30. napjáig - óvoda működtetése céljából. 

 

 

Képviselő-testület Balajt Község Önkormányzata (képviseli: Szabó 

Zoltán polgármester) és Új Esély Oktatási Központ (képviseli: Banka 

István igazgató) között az önkormányzat tulajdonát képező Balajt, 90 

hrsz. alatt felvett, kivett orvosi rendelő megnevezésű, természetben 

Balajt, Fő út 26. szám alatt található ingatlan használatba adásáról 

szóló „Megállapodás”-t a - határozat mellékleteként – jóváhagyja.  

     

   
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a „Megállapodás” 

aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

Melléklet a 74/2015.(VII.29.) határozathoz 

 

MEGÁLLAPODÁS 

 

mely létrejött egyrészről Balajt Község Önkormányzata (3780 Balajt Fő út 55. sz., 

adószáma:15548689-1-05 képviseli Szabó Zoltán polgármester) a továbbiakban 

Önkormányzat, 
 

másrészről Új Esély Oktatási Központ (székhely: 3780 Edelény, Bányász utca 27. adószám: 

18280850-1-05, képviseli: Banka István Igazgató) a továbbiakban, mint Intézmény között 

alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 
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1./ A felek rögzítik, hogy az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezi az ingatlan-

nyilvántartás szerint Balajt. 90 hrsz. alatt felvett,1487 m2 nagyságú, kivett orvosi rendelő 

megnevezésű, természetben Balajt, Fő út 26. sz. alatt található belterületi ingatlan.  

A felek megállapítják, hogy ezen épületek tartozékaikkal és alkotórészeikkel együtt az 

Önkormányzat tulajdonát képezik, azok fenntartásáról és működtetéséről jelen 

megállapodás szerint kell gondoskodni 

 

2./ A felek rögzítik, hogy Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 54/2015. 

(V.27.) határozatával döntött arról, hogy 2015. szeptember 1. napjától kezdődően az 

épületben az Intézmény Óvodát működtet a jelen szerződésben foglalt feltételekkel. 

 

3./ Az Önkormányzat jelen szerződés rendelkezései szerint az Intézmény vagyonkezelésébe 

adja az 1. pontban megjelölt ingatlanon lévő épületet 5 év időtartamra, de felek 

megállapodnak, hogy a szerződési feltételeket 3 hónap múlva újratárgyalják. 

 

4./ A felek rögzítik, hogy jelen megállapodásban az Intézmény általi köznevelési tevékenység 

végzésére vonatkozó időszak alatt a hétköznapok reggel 7 órától eset 17 óráig terjedő 

időintervallumot értik. Ezen időintervallumon kívül, valamint hétvégeken is jogosult az 

Intézmény a megjelölt létesítményeket ingyenesen köznevelési tevékenység céljából 

használni, de előzetesen az Önkormányzattal egyeztetni köteles, a használathoz a 

Polgármester írásbeli hozzájáruló nyilatkozata szükséges. 

 

A felek megállapodnak abban is, hogy az épület az Intézmény által végzett köznevelési 

időn kívül az Önkormányzat által szabadon hasznosítható, míg köznevelési időben 

kizárólag az Intézménnyel egyeztetett mértékben azzal, hogy az a köznevelési tevékenység 

végzését nem akadályozhatja. 

 

   A felek megállapodnak abban, hogy az Intézmény a vagyonkezelésébe adott ingóságokat 

és ingatlanrészeket harmadik fél részére tovább nem adhatja, a vagyonkezelés kizárólag a 

jelen szerződés 3. pontjában meghatározott tevékenység keretében biztosított.   

 

5./ Az épület használatba adásával az Önkormányzat az épületben lévő ingóságokat a 

Fenntartó ingyenes használatába adja, mely ingóságokról a felek tételes leltárt készítenek, 

mely leltár jelen megállapodás 3. számú mellékletét képezi.  

      

     Az Intézmény jelen megállapodás hatálya alatt köteles az ingóságokról nyilvántartást 

vezetni, az abban bekövetkezett változásokat rögzíteni és a szerződés megszűnésekor a 

nyilvántartást (leltár) az Önkormányzat részére átadni, azok tartalmáról számot adni. 

Amennyiben a nyilvántartásban szereplő ingóságok valamelyike megsemmisül, illetve 

rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná válik, úgy azok pótlásáról a Fenntartó köteles 

gondoskodni legalább olyan minőségi szinten, mint ahogy azt az Önkormányzattól átvette.  

 

6./ Az Intézmény a vagyonkezelésében lévő épületrészeket azok berendezéseit és felszerelési 

tárgyait rendeltetésszerűen, a rendes gazdálkodás szabályai szerint, a közvagyont használó 

személytől elvárható gondossággal, mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme 

nélkül jogosult birtokolni, használni és hasznait szedni.   

 

Az épületek és ingóságok használata tekintetében a jogszabály által előírt tűzvédelmi, 

munkavédelmi, környezetvédelmi és egészügyi előírásokat az Intézmény köteles betartani 
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és annak betartásáról gondoskodni, melynek elmulasztásából eredő kárért az Intézmény 

felel.  

 

7./ A felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés 3. pontjában meghatározott Intézmény 

részére ingyenesen használatba adott épületek és területek közterheit és kapcsolódó 

közüzemi költségeit az Intézmény köteles viselni. A költségekről az Önkormányzat 

számlát állít ki az Intézmény felé, mely összegét az Intézmény 8 napon belül köteles 

átutalással kiegyenlíteni az Önkormányzat részére. 

 

8./ A felek megállapodnak abban, hogy az Intézmény vagyonkezelésre átadott épületrészek és 

ingóságok átalakítására nem jogosult, azokhoz a Polgármester előzetes írásbeli 

hozzájárulása szükséges. A felek megállapodnak abban, hogy akár az ingatlan fejlesztése, 

akár annak bővítése, felújítása érdekében az Intézmény az Önkormányzat képviselő 

testületének előzetes hozzájárulása alapján pályázatot nyújthat be.  

 

9./ A felek rögzítik, hogy az Intézmény jogosult a vagyonkezelésébe átadott épületrészekben 

saját tulajdonú ingóságait elhelyezni, azokat használni, melyek tekintetében a szerződés 

megszűnése esetén az állagsérelem nélkül élhet az elvitel jogával is.  

 

10./ A felek kötelezik magukat arra, hogy nem tanúsítanak semmiféle olyan magatartást, 

tevékenységet, amely a másik felet megillető jogok és kötelezettségek terén negatív 

irányban befolyásolja, a másik fél gazdasági pozícióját gyengíti, céljai elérését 

veszélyezteti. Kötelezik magukat arra is, hogy e megállapodás teljesülése érdekében 

együttműködnek egymással, minden olyan információt megadnak egymás részére, ami a 

megállapodás céljainak elérését és fenntartását szolgálja. Ezen megállapodással 

kapcsolatos adatok, információk és tények üzleti titoknak minősülnek, és az üzleti titok 

vonatkozásában csak azon személyek bírhatnak információval, akik e megállapodás 

létrehozásában és lebonyolításában szükségszerűen részt vettek vagy részt vesznek. 

 
11./Megegyeznek a felek abban, hogy a jelen szerződésben foglalt jogokkal és 

kötelezettségekkel kapcsolatosan a másik fél felé közlendő nyilatkozatok kizárólag írásban, 

a másik fél jognyilatkozat tételére jogosult, vagy igazolt módon erre feljogosított 

képviselője saját kezű aláírásával érvényesek.  

  

 A jelen megállapodás tekintetében a felek kapcsolattartóként az alábbi személyeket 

jelölik ki: 

- Önkormányzat részéről: Szabó Zoltán polgármester 

- Intézmény részéről: Banka István igazgató 

 

12./ A felek rögzítik, hogy jelen szerződést határozott időtartamra kötik, 2015. szeptember   

       1. napjától kezdődően 2020. június 30. napjáig terjedő hatállyal.  

 

A felek tudomásul veszik, hogy a határozott időtartamú jogviszonyra figyelemmel jelen 

megállapodás a határozott idő leteltével, valamint bármelyik fél jogutód nélküli 

megszűnésével, valamint a 3./ pontban meghatározott felülvizsgálat esetleges 

következményeként szűnik meg, illetve jelen megállapodásban írt kötelezettségek 

megszegése esetén gyakorolható rendkívüli felmondással, valamint közös megegyezéssel 

szüntethető meg. A felek rögzítik, hogy szerződésszegésnek minősül minden olyan 

magatartás vagy mulasztás, mely a másik fél szerződésből eredő jogát, illetve jogos érdekét 
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sérti vagy huzamosabb ideig veszélyezteti. A felek megállapodnak abban, hogy a rendkívüli 

felmondás joga csak írásbeli felszólítást követően gyakorolható.  

 

A szerződés megszűnése esetén a fenntartó köteles a szerződés megszűnését követő 8 napon 

belül a saját ingóságait elszállítani, melynek eredménytelensége esetén azokat az 

Önkormányzat felelős őrzésbe veszi és a tárolási költségek megtérítéséig az ingóságokat 

visszatartja.  

 

A felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés kizárólag írásban módosítható és 

bármilyen szerződéses rendelkezésből adódó vita esetén közös egyeztetéseket folytatnak a 

probléma kiküszöbölésére, melynek eredménytelensége esetén viszont közös 

akaratnyilvánítással a Kazincbarcikai Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

Amennyiben a felek közötti vita Törvényszék hatáskörébe tartozik, úgy az illetékességi 

kikötés a Miskolci Törvényszékre vonatkozik.  

 

A felek kinyilatkozzák, hogy jelen szerződés megkötésére a jogszabályok által támasztott 

követelmények alapján jogosultak, a képviselő személyek a szerződés megkötésére 

megfelelő felhatalmazással illetve jogosultsággal rendelkeznek, a felek szerződéskötési 

képessége semmilyen korlátozásban nem szenved. 

 

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó 

hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak.  

 

Szerződő felek jelen megállapodást – mely három darab számozott oldalból áll - mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és megértés után, sajátkezűleg, 

helybenhagyólag aláírták. 

 

Edelény, 2015. július 29. 

 

 

           Szabó Zoltán  polgármester    Banka István igazgató 

Balajt Község Önkormányzata   Új Esély Oktatási Központ 

             

 

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 Ádám Ferenc Györgyné 

jegyzőkönyv hitelesítő    jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 


