Balajt Község Önkormányzatának
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu
6-17/2015.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 9. 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

1./ Napirendi pont tárgyalásánál:
Soltész András r. alezredes kapitányságvezető
1.-2./ Napirendi pont tárgyalásánál:
Szabó László Balajti Polgárőr Egyesület Elnöke
3./ Napirendi pont tárgyalásánál:
Kisida Gáborné gazdálkodási ügyintéző
Szabó Zoltán polgármester köszönti a nyílt képviselő-testületi ülésen a résztvevőket, majd
megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel az 5 fős testület teljes
létszámmal jelen van.
Ismerteti az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint:
1. Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi
költségvetéséről szóló 1/2015.(II.12.) önkormányzati rendeletének a módosításáról.
Előadó: polgármester
2. Jelentés a lejárt határidejű nyílt ülésen hozott 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. Balajt Község Önkormányzata 2015. évi „Közbeszerzési Terv”-ének módosításáról.
Előadó: jegyző
7. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016.
évi fordulójához.
Előadó: polgármester
8. Pályázat a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz
kapcsolódó kiegészítő támogatás benyújtásáról.
Előadó: polgármester
9. Fejlesztési pályázat benyújtásáról a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal
megkötött szerződéssel rendelkező Biztos Kezdet Gyerekházat működtető
Fenntartók állami támogatására.
Előadó: polgármester
10. Javaslat a környezetterhelési díjjal kapcsolatos helyi adatszolgáltatási eljárási
szabályokról szóló 8/2006. (X.1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére,
új önkormányzati rendelet megalkotására.
Előadó: polgármester
11. Balajt Község Önkormányzata „Közbeszerzési Szabályzat” jóváhagyásáról.
Előadó: polgármester
12. Indítványok, javaslatok
Zárt ülés:
1. Rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmek elbírálása.
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 1.) napirendi pontként tárgyalják meg a község közrend- és közbiztonságának helyzetéről
szóló beszámolót, 2.) napirendi pontként a Polgárőr Egyesület Balajt 2014. évben végzett
tevékenységéről szóló tájékoztatót.
Szabó Zoltán polgármester a módosító javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot - 5 fő döntéshozatalban való részvételével - 5 igen, 0 nem
szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
Szabó Zoltán polgármester a módosító javaslattal együtt - javasolja a napirendi pontok
elfogadását.
Szabó Zoltán polgármester javasolja a jegyzőkönyv hitelesítőinek Berzi István és Csathó
László települési képviselőket.
Berzi István települési képviselő nyilatkozik, hogy nem vállalja a jegyzőkönyv hitelesítést.
Szabó Zoltán polgármester javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek Berzi István települési
képviselő helyett Kovács Márta települési képviselőt.
Szabó Zoltán polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 5 fő döntéshozatalban való részvételével - jegyzőkönyv
hitelesítőnek Csathó László és Kovács Márta települési képviselőket - 5 igen, 0 nem
szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
Képviselő-testület a napirendi pontra tett javaslatot – a módosítással együtt - és a jegyzőkönyv
hitelesítőinek Kovács Márta és Csathó László települési képviselőket - 5 fő döntéshozatalban
való részvételével - 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett fogadta el az alábbiak
szerint:
1. Beszámoló a község közrend- és közbiztonságának a helyzetéről.
Előadó: Rendőrkapitányság vezetője
2. Tájékoztató a Balajti Polgárőr Egyesület 2014. évben végzett tevékenységéről.
Előadó: elnök
3. Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi
költségvetéséről szóló 1/2015.(II.12.) önkormányzati rendeletének a módosításáról.
Előadó: polgármester
4. Jelentés a lejárt határidejű nyílt ülésen hozott határozatok végrehajtásának állásáról.
Előadó: polgármester
5. Tájékoztató a Borsodi Általános Iskola 2014/2015. tanévi munkájáról.
Előadó: intézményvezető
6. Balajt Község Önkormányzata 2015. évi „Közbeszerzési Terv”-ének módosításáról.
Előadó: jegyző

7. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016.
évi fordulójához.
Előadó: polgármester
8. Pályázat a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz
kapcsolódó kiegészítő támogatás benyújtásáról.
Előadó: polgármester
9. Fejlesztési pályázat benyújtásáról a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal
megkötött szerződéssel rendelkező Biztos Kezdet Gyerekházat működtető
Fenntartók állami támogatására.
Előadó: polgármester
10. Javaslat a környezetterhelési díjjal kapcsolatos helyi adatszolgáltatási eljárási
szabályokról szóló 8/2006. (X.1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére,
új önkormányzati rendelet megalkotására.
Előadó: polgármester
11. Balajt Község Önkormányzata „Közbeszerzési Szabályzat” jóváhagyásáról.
Előadó: polgármester
12. Indítványok, javaslatok
Zárt ülés:
1. Rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmek elbírálása.
Előadó: polgármester
Tárgyalt napirendi pontok:
1. Beszámoló a község közrend- és közbiztonságának a helyzetéről.
Előadó: Rendőrkapitányság vezetője
2. Tájékoztató a Balajti Polgárőr Egyesület 2014. évben végzett tevékenységéről.
Előadó: elnök
3. Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi
költségvetéséről szóló 1/2015.(II.12.) önkormányzati rendeletének a módosításáról.
Előadó: polgármester
4. Jelentés a lejárt határidejű nyílt ülésen hozott határozatok végrehajtásának állásáról.
Előadó: polgármester
5. Tájékoztató a Borsodi Általános Iskola 2014/2015. tanévi munkájáról.
Előadó: intézményvezető

6. Balajt Község Önkormányzata 2015. évi „Közbeszerzési Terv”-ének módosításáról.
Előadó: jegyző
7. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016.
évi fordulójához.
Előadó: polgármester
8. Pályázat a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz
kapcsolódó kiegészítő támogatás benyújtásáról.
Előadó: polgármester
9. Fejlesztési pályázat benyújtásáról a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal
megkötött szerződéssel rendelkező Biztos Kezdet Gyerekházat működtető
Fenntartók állami támogatására.
Előadó: polgármester
10. Javaslat a környezetterhelési díjjal kapcsolatos helyi adatszolgáltatási eljárási
szabályokról szóló 8/2006. (X.1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére,
új önkormányzati rendelet megalkotására.
Előadó: polgármester
11. Balajt Község Önkormányzata „Közbeszerzési Szabályzat” jóváhagyásáról.
Előadó: polgármester
Zárt ülés:
1. Rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmek elbírálása.
Előadó: polgármester

1./ Napirendi pont tárgya:
Beszámoló a község közrend- és közbiztonságának a helyzetéről
Előadó: Rendőrkapitányság vezetője
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.)
Szabó Zoltán polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelent Soltész András r.
alezredest kapitányságvezetőt és megköszöni a beszámoló elkészítését.
Megkérdezi, hogy a beszámolóhoz kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.
Soltész András r. alezredes kapitányságvezető a beszámolóhoz szóbeli kiegészítést nem
kíván tenni. Amennyiben van kérdés arra szívesen válaszol. Dicsérte a jó együttműködést a
helyi polgárőrséggel.
Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Kovács Márta képviselő az Ügyrendi Bizottság elnöke jelzi, hogy az Ügyrendi Bizottság
ülésén is elhangzott, hogy a tényleges bűncselekmények száma valószínűleg nagyobb, mint

ami a beszámolóban megjelenik. Ennek oka, hogy az emberek félnek az elkövetőktől, és nem
mernek feljelentést, bejelentést tenni.
Soltész András r. alezredes kapitányságvezető megjegyzi, hogy a rendőrség csak azon
ügyekben tud nyomozni, intézkedni, amelyek a tudomására jutnak. Arra kell ösztönözni az
embereket, hogy ne féljenek, és tegyenek bejelentést, amennyiben sérelem éri őket.
Ügyrendi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek a beszámoló elfogadását.
Szabó Zoltán polgármester, - mivel kérdés, vélemény nem volt - javasolja az előterjesztés
határozati javaslatának az elfogadását, a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot - 5 fő döntéshozatalban való részvételével - 5 igen, 0 nem
szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő határozatát:
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
91/2015. (IX.9.) határozata
Tárgy: Beszámoló a község közrend- és közbiztonságának a
helyzetéről
Balajt
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
(a
továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta a község közrend- és
közbiztonságának a helyzetéről szóló beszámolót és az alábbi döntést
hozza:
Képviselő-testület az Edelényi Rendőrkapitányság község közrend-és
közbiztonságának a helyzetéről szóló beszámolót e l f o g a d j a .
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

2./ Napirendi pont tárgya:
Tájékoztató a Balajti Polgárőr Egyesület 2014. évben végzett tevékenységéről
Előadó: elnök
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.)
Szabó Zoltán polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelent Szabó László
elnököt a Polgárőr Egyesület Balajt Elnököt és megköszöni a tájékoztató elkészítését.
Megkérdezi, hogy a tájékoztatóhoz kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.
Szabó László a Polgárőr Egyesület Balajt Elnöke a tájékoztatóhoz szóbeli kiegészítést nem
kíván tenni. Amennyiben van kérdés, arra szívesen válaszol.
Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja.

Szabó Zoltán polgármester és Szabó László a Polgárőr Egyesület Balajt Elnöke:
mindketten konstatálják, hogy az egyesület hasznosan működik.
Szabó Zoltán polgármester, - mivel más kérdés, vélemény nem volt - javasolja az
előterjesztés határozati javaslatának az elfogadását, a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot - 5 fő döntéshozatalban való részvételével - 5 igen, 0 nem
szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő határozatát:
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
92/2015. (IX.9.) határozata
Tárgy: Tájékoztató a Polgárőr Egyesület Balajt 2014. évben végzett
tevékenységéről
Balajt
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
(a
továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta a Polgárőr Egyesület
Balajt 2014. évben végzett tevékenységéről szóló tájékoztatót és az
alábbi döntést hozza:
Képviselő-testület a Polgárőr Egyesület Balajt 2014. évben végzett
tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

3./ Napirendi pont tárgya:
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi
költségvetéséről szóló 1/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.)
Szabó Zoltán polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy Balajt Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta az önkormányzat 2015. évi
költségvetéséről szóló 1/2015.(II.12.) önkormányzati rendeletét a 2015. február 11. napján
tartott ülésén.
A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését 105.613 e forint költségvetési
bevétellel, és 105.613 e forint költségvetési kiadással fogadta el.
Az önkormányzat költségvetését a 9/2015.(VI.25.) önkormányzati rendelettel módosította, az
önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosított bevételi előirányzata 121.850 e forint, a
módosított kiadási előirányzata 121.850 e forint.
Az önkormányzat 2015. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát ennek megfelelően
szükséges módosítani.

Képviselő-testület a költségvetés elfogadását követően az alábbi pénzügyet érintő döntést
hozta, ami érinti a költségvetés módosítását:

4/2015.(II.11.) Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati
Társulás részére díjkülönbözet megfizetéséről - pénzügyi hozzájárulás címén 1.233.260.forint. A befizetés teljesítését két részletben kérte az önkormányzat 2015. december 31.
napjáig. Az önkormányzatot terhelő díjkülönbözet megfizetéséről szóló módosított
megállapodás erre vonatkozóan a közszolgáltató részéről még nem érkezett.
 A közszolgáltató részére pénzügyi hozzájárulás címén összeg még mindig nem került
utalásra.

22/2015.(III.25.) Tervezett községi (önkormányzati) rendezvényekről - Kulturális Nap Képviselő-testület a tervezett községi (önkormányzati) rendezvények programjához az
önkormányzat 2015. évi költségvetésében a „Közművelődés – hagyományos közösségi
kulturális értékek gondozása” - 082092 KOFOG számon 800.000.- forint (azaz nyolcszázezer forint) összegű fedezetet biztosított.
 A megkötött és a folyamatban lévő szerződések alapján fellépők részére kifizetésre
került összesen: 550 e forint, ami a dologi kiadásoknál jelentkezik.

24/2015.(III.25.) Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési
támogatás igényléséről - 12.289.000.- forint rendkívüli önkormányzati költségvetési
támogatást kapott az önkormányzat.
 A kapott támogatás az MVH részére átutalásra került - felhalmozási kiadásként
jelentkezik államháztartáson belüli kiadásként
Az ÉHG. Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. részére Balajt lakosság részére
kihelyezett edényzet használati, egyben a tulajdonjog átruházás díja, 74 db 110-102 literes
edény bruttó 2.000.- forint/db 2014. október 01. napjától 2015. május 31. napjáig - utalásra
került 148.000.- forint, ami dologi kiadásként jelentkezik.
Az önkormányzat költségvetésének bevételi előirányzatát érintő módosítás a szociális és
gyermekjóléti feladatok támogatására kapott 544.000.- forint, valamint a nyári
gyermekétkeztetésre kapott 2.592.000.- forint.
A költségvetési pénzmaradvány összege: 13.998.000.- forint.
A közhatalmi bevétel módosul 146.000.- forinttal, valamint a működési bevétel és ezen belül
a szolgáltatások ellenértéke Balajt, Fő út 28. szám alatti ingatlan bevétele, 425.000.- forinttal.
A bevételi előirányzat módosítása összesen: 17.705.000.- forint.
Az önkormányzat költségvetési pénzmaradványa csökkent 295.000.-forinttal.
Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének kiadási előirányzatának módosítását érinti a
személyi juttatások 3.388.000.- forinttal, az ellátottak pénzbeli juttatása 778.000.- forinttal, a

felhalmozási kiadás 12.289.000.- forinttal - az MVH. részére visszavont támogatás
visszafizetése.
A tervezett beruházás, felújítás 1.250.000.- forinttal emelkedett.
A kiadási előirányzat módosítása összesen: 17.705.000.- forint.
Az önkormányzatnak állami normatíva megelőlegezések visszafizetése 411.000.- forint
összegét szerepeltetni szükséges a módosítás keretében, ami nem érinti a bevételi és kiadási
előirányzatot. Ez az összeg szerepelt a kiadások összesített adataiban.
Az önkormányzat 2015. évi költségvetés bevételi előirányzatát módosítani szükséges
139.555.000.- forintra, a kiadási előirányzatát 139.555.000.- forintra, ami az önkormányzati
rendelet 2. § (1) bekezdésének módosítását jelenti.
Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Csathó László képviselő megkérdezi, hogy az ÉHG Zrt-nak miért lett kifizetve a
hulladékgyűjtő edények ára, amikor a képviselő-testület egy korábbi döntésében arról
határozott, hogy nem kívánja megvásárolni azokat.
Szabó Zoltán polgármester és Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző tájékoztatja Csathó László
képviselő urat, illetve a képviselő-testületet arról, hogy az edényzet használati, illetve egyben
tulajdonjog átruházási díjára a számla a Sajó-bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési
Önkormányzati Társulás Pénzügyi Bizottságának és Társulási Tanácsának ajánlása alapján
került sor, mely társaságnak Balajt Község Önkormányzata is tagja. Továbbá ez az ügy már
addig ment el, hogy a Nónay & Nónay Ügyvédi irodától felszólítást kaptunk az összeg
befizetésére, előrevetítve azt, hogy nem fizetés esetén a követelés behajtása érdekében
végrehajtási eljárást kezdeményez késedelmi kamattal megterhelve a tőkét. A fentiekre
tekintettel került sor 2015. július 24.-én az összeg átutalására.
Szabó Zoltán polgármester, - mivel kérdés, vélemény nem volt - javasolja a rendelet-tervezet
elfogadását, a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet - 5 fő döntéshozatalban való részvételével - 4 igen, 0
nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi rendeletét:
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2015.(IX.10.) önkormányzati rendelete
Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi
költségvetéséről szóló 1/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

4./ Napirendi pont tárgya:
Jelentés a lejárt határidejű nyílt ülésen hozott határozatok végrehajtásának állásáról
Előadó: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi.)
Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Szabó Zoltán polgármester, - mivel kérdés, vélemény nem volt - javasolja az előterjesztés
határozati javaslatának az elfogadását, a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot - 5 fő döntéshozatalban való részvételével - 5 igen, 0 nem
szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő határozatát:
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
93/2015. (IX.9.) határozata
Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű nyílt ülésen hozott határozatok
végrehajtásának állásáról
Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának
állásáról szóló jelentést.
Képviselő-testület a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok
végrehajtásának állásáról szóló jelentést elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

5./ Napirendi pont tárgya:
Tájékoztató a Borsodi Általános Iskola 214/2015. tanévi munkájáról
Előadó: intézményvezető
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 5. mellékletét képezi.)
Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Szabó Zoltán polgármester, - mivel kérdés, vélemény nem volt - javasolja az előterjesztés
határozati javaslatának az elfogadását, a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot - 5 fő döntéshozatalban való részvételével - 5 igen, 0 nem
szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő határozatát:

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
94/2015. (IX.9.) határozata
Tárgy: Tájékoztató a Borsodi Általános Iskola 2014/2015. tanévi
munkájáról
Balajt
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
(a
továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta a Borsodi Általános
Iskola 2014/2015. tanévi munkájáról szóló tájékoztatót és az alábbi
döntést hozza:
Képviselő-testület a Borsodi Általános Iskola (3780 Edelény, Borsodi
út 150. szám) – a munkaközösségek beszámolói alapján – a
2014/2015. tanévi munkájáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
6./ Napirendi pont tárgya:
Balajt Község Önkormányzata 2015. évi „Közbeszerzési Terv”-ének módosításáról
Előadó: jegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 6. mellékletét képezi.)
Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. § (1) bekezdésében foglalt előírás
alapján az önkormányzat, mint ajánlatkérő a költségvetési évben legkésőbb március 31.
napjáig éves összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett
közbeszerzéseiről.
Figyelembe véve a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C.
törvény 70. §-át, az abban foglalt értékhatárok tekintetében az önkormányzatnak
közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, tehát a 2015. évi közbeszerzési tervben szükséges
szerepeltetni azokat a beruházásokat.
Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülte 2015. február 11. napján tartott ülésén
elfogadta a 3/2015.(II.11.) határozattal Balajt Község Önkormányzat 2015. évi
„Közbeszerzési Terv”-t.
Az elfogadott közbeszerzési tervben az önkormányzat 2015. évi költségvetésében nem
szereplő, de pályázati lehetőség esetén megvalósítandó építési beruházás - Út felújítás –
Szabadság út - 70 millió forinttal szerepel.
Az elfogadott 2015. évi közbeszerzési tervet módosítani szükséges.
A módosítás oka, az időközben pozitív elbírálásban részesült 260860 azonosítószámú
„Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása alcím szerint”

Balajt orvosi rendelő fűtéskorszerűsítés, megújuló energia, hőszigetelés, nyílászárók csere”
című pályázat elnyerése.
Az elnyert összeg: 25.165.294.- forint.
Az elnyert pályázati összeg közbeszerzés tárgyát képezi, a 2011. évi CVIII. közbeszerzési
törvény 122/A § bekezdése alapján kell lebonyolítani az eljárást.
Ha egyéb összeszámítási kötelezettségünk lesz, vagy egy eddig még nem ismert olyan
beruházásunk, amely a törvény hatálya alá tartozik, akkor a képviselő-testület módosítja a
tervet.
Az önkormányzatnak a közbeszerzési tervet a nyilvánosság biztosítása érdekében a honlapján
közzé kell tenni. A tervnek a tárgyévet követő évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon
történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie.
Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Szabó Zoltán polgármester, - mivel kérdés, vélemény nem volt - javasolja az előterjesztés
határozati javaslatának az elfogadását, a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot - 5 fő döntéshozatalban való részvételével - 5 igen, 0 nem
szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő határozatát:

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
95/2015. (IX.9.) határozata
Tárgy: Balajt Község Önkormányzata 2015. évi „Közbeszerzési
Terv”-ének módosításáról
Balajt
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
(a
továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta Balajt Község
Önkormányzata 2015. évi „Közbeszerzési Terv”-ének módosításáról
szóló előterjesztést.
Képviselő-testülete Balajt Község Önkormányzata a 3/2015.(II.11.)
határozattal elfogadott
2015. évi
összesített „Közbeszerzési
Terv”ének módosítását - a határozat mellékleteként - elfogadja.
Képviselő-testület elrendeli a 2015. évi módosított összesített
közbeszerzési terv Balajt Község Önkormányzat hivatalos honlapján
történő közzétételét.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

Melléklet a 95/2015.(IX.9.) határozathoz

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
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7./ Napirendi pont tárgya:
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi
fordulójához
Előadó: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 7. mellékletét képezi.)
Szabó Zoltán polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy megjelent a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázati fordulójának
kiírása. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az emberi Erőforrás
Támogatáskezelő közzétette a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázati fordulójának dokumentumait.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés
érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak
támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek
pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott
támogatás, a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi
támogatás.
Az ösztöndíjrendszerhez történő önkormányzati csatlakozás határideje: 2015. október 1.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2015.
november 9.
Javasolja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójához történő
csatlakozást.
Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Szabó Zoltán polgármester, - mivel kérdés, vélemény nem volt - javasolja az előterjesztés
határozati javaslatának az elfogadását, a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot - 5 fő döntéshozatalban való részvételével - 5 igen, 0 nem
szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő határozatát:
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
96/2015. (IX.9.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Csatlakozás a
Önkormányzati
fordulójához

Bursa Hungarica
Ösztöndíjpályázat

Felsőoktatási
2016.
évi

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a
továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016.
évi fordulójához csatlakozásról szóló előterjesztést és az alábbi
döntést hozza:

Képviselő-testület csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához, mely a
felsőoktatási hallgatók részére, valamint a felsőoktatási
tanulmányokat kezdő fiatalok részére nyújt támogatást.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Emberi
Erőforrás
Támogatáskezelő által közzétett nyilatkozat aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. október 1.

8./ Napirendi pont tárgya:
Pályázat a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatás benyújtásáról
Előadó: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 8. mellékletét képezi.)
Szabó Zoltán polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a belügyminiszter
pályázatot hirdetet a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C.
törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 13. A helyi
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása
jogcím szerinti települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatására.
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának 2015. január 1-jei
adatai alapján az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó település települési önkormányzat
szociális célú tűzifavásárláshoz vagy szénvásárláshoz kapcsolódó támogatásra pályázhat.
3 000 millió forint keretösszeg áll rendelkezésre.
Támogatást az a települési önkormányzat igényelheti, amelyik a szociális rászorultság és a
2015. évi igénylés részletes feltételeit – legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10.
napon hatályba lépő – rendeletben szabályozza akként, hogy
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak
ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli
formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül
különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos
támogatásban részesülők) jogosult előnyt élvezzen,
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt, és
c) háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa vagy 10 q szén biztosítására kerüljön sor, valamint
d) vállalja, hogy a szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem
kér.

Keménylombos tűzifa igénylése esetén a 2014. december – 2015. február hónapokban
lakásfenntartási támogatásban részesülők számának átlaga alapján legfeljebb 2 m3/ellátott
tűzifa mennyiséget igényelhet az önkormányzat.
A lakásfenntartási támogatásban részesülők átlagos létszáma: 80 fő
Igényelt tűzifa mennyiség: 160 m3
A pályázatot elektronikusan és papíralapon is be kell nyújtani.
A pályázatok elektronikus rögzítésének határideje: 2015. szeptember 30.
A pályázatok papír alapon történő beadásának határideje: 2015. október 1.
Javasolja a pályázat benyújtását.
Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Szabó Zoltán polgármester, - mivel kérdés, vélemény nem volt - javasolja az előterjesztés
határozati javaslatának az elfogadását, a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot - 5 fő döntéshozatalban való részvételével - 5 igen, 0 nem
szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő határozatát:
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
97/2015. (IX.9.) határozata
Tárgy: Pályázat a települési önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás
benyújtásáról
Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a
továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta a pályázat települési
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatás benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi
döntést hozza:
Képviselő-testület a belügyminiszter pályázati kiírására a
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C.
törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet
13. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcím szerinti települési
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz
kapcsolódó kiegészítő támogatására pályázatot nyújt be.
A választott tűzifa fajtája „kemény lombos”, az igényelt mennyiség
160 m3.
Képviselő-testület a szociális rászorultság és a 2015. évi igénylés
részletes feltételeit – legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő
10. napon hatályba lépő – rendeletben szabályozza akként, hogy

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény
szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet
nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására
– települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen
a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos
támogatásban részesülők) jogosult előnyt élvezzen,
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket
nevelő család élvezzen előnyt, és
c) háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítására kerüljön sor,
valamint
d) vállalja, hogy a szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől
ellenszolgáltatást nem kér.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati
dokumentáció
benyújtására.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: - elektronikus rögzítés: 2015. szeptember 30.
papír alapon történő beadás: 2015. október 1.
rendelet megalkotása: a tüzelőanyag megvásárlását követő 10.
napon hatályba lépő rendelet elfogadása
9./ Napirendi pont tárgya:
Fejlesztési pályázat benyújtásáról a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal megkötött
szerződéssel rendelkező Biztos Kezdet Gyerekházat működtető Fenntartók állami
támogatására
Előadó: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 9. mellékletét képezi.)
Szabó Zoltán polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy az Emberi
Erőforrások Minisztere a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának
rendjéről szóló 191/2008. (VII.30.) Kormányrendelet alapján fejlesztési pályázatot hirdet azon
Biztos Kezdet Gyerekházat működtető Fenntartók részére, akik a 2013. évi általános
pályázaton, illetve a 2015. évi kapacitásbővítésre meghirdetett pályázaton befogadást nyertek,
és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal finanszírozási szerződést kötöttek, illetve a
finanszírozási szerződés megkötése folyamatban van.
A pályázat célja: Magyarország közigazgatási területén működő, a pályázati finanszírozás
rendszerébe befogadott Biztos Kezdet Gyerekházak fejlesztése.
A rendelkezésre álló keretösszeg: 84 millió forint.

Az önkormányzat 2015. szeptember 01. napjától 2015. december 31. közötti időszakra
nyújthat be pályázatot.
A pályázat benyújtásának módja és helye: A fejlesztési pályázatot aláírással és pecséttel
hitelesített formátumban szkennelve, valamint excel formátumban is a Biztos Kezdet
Gyerekház Fenntartójának elektronikus úton kell benyújtania az NRSZH alábbi e-mail
címére: bkg@nrszh.hu.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. szeptember 30. 23:59:59
A pályázat benyújtását eszközfejlesztésre: Beltéri eszközök közül:
 fényképezőgépre 50.000.- forint összegben,
valamint az épület külső – belső karbantartására, ajtók, ablakok szigetelésére 320.000.- forint
összegben (4 hó) javaslom benyújtani.
A Gyerekházak által igénybevett külső (elsősorban fejlesztő) szakemberek foglalkoztatására
irányuló jogviszonyának szolgáltatásvásárlására
Külső szakemberek:
 Gyermekorvos
 Szülőcsoportos foglalkozáshoz előadó - 50 000 Ft/hó – támogatásra is
javasolja a pályázat benyújtását.
Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Szabó Zoltán polgármester, - mivel kérdés, vélemény nem volt - javasolja az előterjesztés
határozati javaslatának az elfogadását, a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot - 5 fő döntéshozatalban való részvételével - 5 igen, 0 nem
szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő határozatát:
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
98/2015. (IX.9.) határozata
Tárgy: Fejlesztési pályázat benyújtásáról a Nemzeti Rehabilitációs és
Szociális Hivatallal megkötött szerződéssel rendelkező
Biztos Kezdet Gyerekházat működtető Fenntartók állami
támogatására
Balajt
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
(a
továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta a fejlesztési pályázat
benyújtásáról a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal
megkötött szerződéssel rendelkező Biztos Kezdet Gyerekházat
működtető Fenntartók állami támogatásáról szóló előterjesztést és az
alábbi döntést hozza.

Képviselő-testület az Emberi Erőforrások Minisztere a támogató
szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló
191/2008. (VII.30.) Kormányrendelet alapján fejlesztési pályázatot
nyújt be a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalhoz - a
pályázati finanszírozás rendszerébe befogadott Biztos Kezdet
Gyerekház fejlesztésére.
Balajt Község Önkormányzata, mint fenntartó 2015. szeptember 01.
napjától működteti Balajt község közigazgatási területén a Biztos
Kezdet Gyerekházat.
Képviselő-testület a pályázati kiírás II. Fejlesztési pályázat Biztos
Kezdet Gyerekházat működtető fenntartók számára a 3.1.
Eszközfejlesztés – karbantartás „A” komponens keretében a „Beltéri
eszközök” közül:

fényképezőgépre 50.000.- forint,

az épület külső – belső karbantartására ajtók, ablakok
szigetelésére
270.000.- forint összegben (4 hó),
a 3.2. Szolgáltatásvásárlás „B” komponens: keretében a
Külső szakemberek:

Gyermekorvos

Szülőcsoportos foglalkozáshoz előadó - 50 000
támogatásra nyújtja be a pályázatát.
Képviselő-testület felhatalmazza
dokumentáció benyújtására.

a

polgármestert

a

Ft/hó

pályázati

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2015. szeptember 30.
10./ Napirendi pont tárgya:
Javaslat a környezetterhelési díjjal kapcsolatos helyi adatszolgáltatási eljárási szabályokról
szóló 8/2006. (X.1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére, új önkormányzati
rendelet megalkotására
Előadó: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 10. mellékletét képezi.)
Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztálya átfogó vizsgálat
keretében ellenőrzi a helyi önkormányzatok adókat megállapító helyi rendeleteit.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztálya a
helyi adórendeletek vizsgálatával kapcsolatos személyes szakmai konzultációról készült
feljegyzésben foglaltak szerint megállapította, hogy az önkormányzati rendelet megjelölése,
bevezető részére, valamint az 1. § és a 4-5 §-a jogszabálysértő.

A jogszabálysértés tartalma:
a) A rendelet megjelölése nem tartalmazza a „Képviselő-testületének” és az
„önkormányzati” rendelete kifejezést, hanem a „számú” rendelete kitételt alkalmazza.
b) A feladatkör és a felhatalmazás nincs megjelölve, nem a Jszr-ben meghatározott
szövegezési mintát használja. Hatályon kívül helyezett jogszabályt tartalmaz.
c) Területi hatályként a Jat. 6. § (1) bekezdésében meghatározott területi hatályt jelölte meg.
A helyi szabályozás nem követte a törvényi változásokat (a környezetterhelési díjról szóló
2003. évi LXXXIX. törvény (Ktdtv.), valamint a Jat.), ezért az önkormányzati rendelet egyes
rendelkezései ellentétesek a magasabb szintű jogszabályokkal. Hiányzik az önkormányzat
által vezetett számla számának pontos közzététele, amely jogalkotói mulasztást eredményez,
tekintettel arra, hogy a felhatalmazás jogosultja köteles a jogszabályi rendelkezést megalkotni.
Tekintettel arra, hogy a megjelölés és a rendelet bevezető része nem módosítható, a
törvénysértő rendelkezéseket tartalmazó önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését és
egy új önkormányzati rendelet megalkotását kezdeményezték.
Felhívták a figyelmet arra, hogy a helyi jogalkotás során legyenek tekintettel a Magyarország
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 32. §-ában előírtakra, mely szerint „
Fizetési kötelezettséget megállapító, fizetésre kötelezettek körét bővítő, a fizetési
kötelezettség terhét növelő, a kedvezményt, mentességet megszüntető vagy korlátozó
jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie.”
Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Szabó Zoltán polgármester, - mivel kérdés, vélemény nem volt - javasolja a rendelettervezet elfogadását, a javaslatot 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
12/2015.(IX.10.) önkormányzati rendelete
A talajterhelési díjról
(Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
11./ Napirendi pont tárgya:
Balajt Község Önkormányzata „Közbeszerzési Szabályzat” jóváhagyásáról
Előadó: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 11. mellékletét képezi.)

Szabó Zoltán polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy az önkormányzat a
260860 azonosítószámú „Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése,
felújítása alcím szerint” Balajt orvosi rendelő fűtéskorszerűsítés, megújuló energia,
hőszigetelés, nyílászárók csere” című pályázata eredményesen szerepelt, az elnyert összeg:
25.165.294.- forint.
Az elnyert pályázati összeg közbeszerzés tárgyát képezi, a 2011. évi CVIII. közbeszerzési
törvény 122/A § bekezdése alapján kell lebonyolítani az eljárást.
Balajt Község Önkormányzata nem rendelkezik Közbeszerzési Szabályzattal.
A Közbeszerzési Szabályzat célja, hogy a mindenkori költségvetési törvény megállapított
közbeszerzési értékhatárokat el nem érő, továbbá közbeszerzési eljárási kivételek alá tartozó
árubeszerzések, építési beruházások és szolgáltatások igénybevétele esetén meghatározza
azokat az eljárási szabályokat, melyeket az Önkormányzat éves költségvetése terhére
megvalósított beszerzések lefolytatása során alkalmazni kell.
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.
törvény 22. § (1) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának,
belső ellenőrzésének felelősségi rendjéről, a nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont
személyek, valamint szervezetek felelősségi köréről és a közbeszerzési eljárásai
dokumentálási rendjéről szóló „Közbeszerzési Szabályzat”-a elkészült.
Javaslom a „Közbeszerzési Szabályzat” jóváhagyását.
Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Szabó Zoltán polgármester, - mivel kérdés, vélemény nem volt - javasolja az előterjesztés
határozati javaslatának az elfogadását, a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot - 5 fő döntéshozatalban való részvételével - 5 igen, 0 nem
szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő határozatát:
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
99/2015. (IX.9.) határozata
Tárgy: Balajt Község Önkormányzata „Közbeszerzési Szabályzat”
jóváhagyásáról
Balajt
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
(a
továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta Balajt Község
Önkormányzata „Közbeszerzési Szabályzat ” jóváhagyásáról szóló
előterjesztést.
Képviselő-testülete Balajt Község Önkormányzata „Közbeszerzési
Szabályzat”-át a – határozat mellékleteként – jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

Melléklet a 99/2015. (IX.9.) határozathoz
Balajt Község Önkormányzata
Közbeszerzési Szabályzata
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.
törvény (továbbiakban: Kbt.) 22. § (1) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásai
előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjéről, a nevében eljáró,
illetve az eljárásba bevont személyek, valamint szervezetek felelősségi köréről és a
közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjéről az alábbi szabályzatot (a továbbiakban:
Szabályzat) alkotja.
1. A Szabályzat hatálya
1.1. A Szabályzat személyi hatálya kiterjed Balajt Község Önkormányzata - mint ajánlatkérő
- által indított közbeszerzési eljárást előkészítő, a közbeszerzési eljárásba bevont
személyekre, bizottságra, döntéshozóra.
1.2. A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed minden olyan árubeszerzése, építési beruházásra,
építési koncesszióra, szolgáltatás megrendelésre, szolgáltatási koncesszióra, amelynek
értéke a közbeszerzés megkezdésekor eléri vagy meghaladja a Kbt.-ben meghatározott
értéket.
1.3. A Kbt.-ben meghatározott értékhatárt el nem érő, a Kbt. hatálya alá nem tartozó
közbeszerzésekről 3 – indokolt esetben ennél kevesebb – ajánlat bekérésével a
polgármester dönt.
2. Éves közbeszerzési terv
2.1. A jegyző a költségvetési rendelet alapján a költségvetési év elején, legkésőbb március 31.
napjáig éves összesített közbeszerezési tervet készít az adott évre tervezett
közbeszerzésekről.
2.2. A közbeszerzési tervet és annak módosításait a Képviselő-testület hagyja jóvá. A
közbeszerzési terv Képviselő-testület általi jóváhagyása egyben felhatalmazást jelent az
abban foglalt tervezett közbeszerzési eljárásoknak a tervben meghatározott jellemzők
szerinti megindítására, feltéve, hogy az ellenszolgáltatás fedezete az eljárás
megindításakor rendelkezésre áll, vagy a Kbt. 40. § (3) bekezdésében foglaltak
fennállnak.
2.3. A tervben nem szereplő közbeszerzésekre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított
közbeszerzésekre vonatkozó eljárást is le kell folytatni, ha előre nem látható októl előállt
közbeszerzési igény vagy egyéb változás merül fel. Ilyenkor az új közbeszerzési eljárás
megindításáról, vagy egyéb változás alkalmazásáról a Képviselő-testületet, az általa
történő döntés céljából azonnal tájékoztatni kell, továbbá a közbeszerzési tervet a
felmerült közbeszerzési igénynek vagy egyéb módosításnak megfelelően módosítani kell,
megadva annak indokát is.

2.4. A közbeszerzési terv Balajt Község Önkormányzatának hivatalos honlapján
közzétételéért és aktualizálásáért a jegyző felelős.

-

2.5. Az elkészült közbeszerzési tervet az érintett évet követő öt évig meg kell őrizni.
A közbeszerzési terv megőrzéséért, valamint a Közbeszerzési Hatóság vagy a
jogszabályban az ajánlatkérő ellenőrzésére feljogosított szervek kérésére történő
megküldéséért a jegyző felelős.
3. Előzetes összesített tájékoztató, éves statisztikai összegzés
3.1. Előzetes összesített tájékoztató készíthető az adott évre, illetőleg az elkövetkező
legfeljebb 12 hónapra tervezett közbeszerzésekről a Kbt. 32. § szerinti esetekben. Az
előzetes összesített tájékoztató elkészítéséről és jóváhagyásáról a Képviselő-testület
dönthet.
3.2. Az egy költségvetési év alatt lefolytatott közbeszerzésekről éves statisztikai összegezést
kell készíteni.
3.3. Az éves statisztikai összegezést a Képviselő-testület hagyja jóvá. A jóváhagyás után az
elfogadott statisztikai összegezést a tárgyévet követő év május 31. napjáig meg kell
küldeni a Közbeszerzési Hatóságnak.
3.4. Az éves statisztikai összegezés elkészítéséért, megküldéséért és Balajt Községi
Önkormányzatának hivatalos honlapján való közzétételéért a jegyző felelős.
4. Közbeszerzési eljárás megindítása, lefolytatása
4.1. Az eljárás lefolytatásával megbízott külső szakértő és az önkormányzat kijelölt
kapcsolattartója, gondoskodnak az ajánlati, ajánlattételi, részvételi felhívás, valamint az
elbírálási szempontok összeállításáról, a dokumentáció előkészítéséről.
4.2. Az ajánlattételi felhívást a közbeszerzési bíráló bizottság megtárgyalja és
véleményezi.
4.3. Az ajánlati felhívást és a dokumentációt, az eljárási, valamint az eljárást lezáró döntést a
Képviselő-testület fogadja el.
4.4. A polgármester gondoskodik az ajánlattételi felhívás közzétételéről vagy megküldéséről,
illetve a közzététel díjának átutalásáról.
4.5. A dokumentációt – az ajánlattételi felhívásban foglaltak szerint – az önkormányzat
jegyzője, vagy a megbízott külső szakértő bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére.
4.6. Az ajánlattevők kérdéseit, kéréseit az ajánlattételi felhívásban kapcsolattartási pontként a
külső szakértő, vagy a jegyző fogadja
4.7. Az ajánlatokat az ajánlattételi felhívásban megjelölt személy, illetőleg szervezet fogadja.

5. Bíráló Bizottság
5.1. A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárások során benyújtott ajánlatok elbírálásra - az
ajánlattételi felhívás jóváhagyásával egyidejűleg, eseti jelleggel - legalább 3 tagú Bíráló
Bizottságot hoz létre. A Kbt.22.§-a alapján a Bíráló Bizottság tagjainak a közbeszerzés
tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel kell rendelkezniük. Egy
személy többfajta szakértelmet is képviselhet.
5.2. Amennyiben e feltétel nem biztosítható, akkor külső szakmai tanácsadót kell felkérni a
Bíráló Bizottság munkájában való teljes jogú részvételre.
5.3. A Bizottság munkáját ülésein végzi. A Bíráló Bizottság üléseit az elnök, távollétében az
elnökhelyettes vezeti Az üléseket összehívó meghívót úgy kell kiküldeni, hogy a
meghívottak az ülés előtt 3 nappal megkapják. Sürgős esetben ettől el lehet térni.
5.4. A Bizottság határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. A Bizottság egyszerű
szótöbbséggel határoz.
5.5. A Bíráló Bizottság írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít az ajánlatkérő
nevében a közbeszerzési eljárást lezáró döntést meghozó Képviselőtestület részére.
A Bíráló Bizottsági munkáról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek részét képezik a
tagok indokolással ellátott bírálati lapjai.
5.6. A Bíráló Bizottság tagjainak – a felkérés elfogadása esetén - eljárásonként külön-külön
írásban, nyilatkozniuk kell arról, hogy megfelelnek az összeférhetetlenségre vonatkozó
előírásoknak.
6. Szerződéskötés és a dokumentálás rendje
6.1. Az eredményes közbeszerzési eljárás alapján szerződéskötésre kerül sor.
6.2. A Polgármester illetve az általa a kötelezettségvállalási, utalványozási, valamint
ellenjegyzési jogkörök szabályozásáról szóló mindenkori hatályos szabályzatban
megjelölt személy a szerződések kötésére vonatkozó előírások (kötelezettségvállalás,
ellenjegyzés stb.) betartásával köti meg a szerződést az eljárás nyertesével.
6.3. A megkötött szerződés nyilvános, annak tartalma közérdekű adatnak minősül. A
szerződést a szerződés megkötését követően haladéktalanul a honalapon közzé kell tenni.
A szerződés módosítása a Kbt. 132. §-ának betartásával lehetséges. A szerződés
módosítására a szervezet részéről az eredeti aláíró jogosult. A szerződés módosításáról a
Képviselő-testület jogosult határozni.
6.4. A szerződés teljesítésével, módosításával, megszüntetésével kapcsolatos feltételekre
vonatkozó előírásokra a Kbt., illetve egyéb kérdésekben a Ptk. rendelkezései kell
alkalmazni.
6.5. A jegyző a Kbt-vel összhangban az önkormányzat Polgármesteri Hivatala iratkezelési
szabályzatának előírásai szerint gondoskodik a közbeszerzések dokumentálásáról, a
kapcsolatos iratok kezeléséről és megőrzéséről.

7. A közbeszerzések ellenőrzése
8.1. A közbeszerzési eljárás előkészítése, lebonyolítása és dokumentálása a Kbt. és ezen
szabály szerinti megfelelőségének a jelen Szabályzat 1. sz. Mellékletét képező felelősségi
rend alapján kell elvégezni.
8.2. A közbeszerzési eljárások belső ellenőrzési rendszerben történő ellenőrzése az
önkormányzat által megbízott belső ellenőr hatáskörébe tartozik. Az ellenőrzés során
különös gondot kell fordítani a szabályszerűségre, az elbírálás szempontjainak
előkészítésére, és azok érvényesítésére az elbírálás során.
8.3. Amennyiben a közbeszerzési eljárással kapcsolatban jogorvoslati eljárás indul, arról a
közbeszerzési eljárást lezáró döntést hozó személyt, testületet haladéktalanul tájékoztatni
kell.
8.4. A közbeszerzési eljárás előkészítése, lebonyolítása során keletkezett dokumentumokat az
eljárás tárgya szerint rendezetten kell kezelni és az eljárás befejezését követően 10 évre
irattárba kell helyezni.
8. Záró rendelkezések
Jelen szabályzat 2015. szeptember 10. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a
hatálybalépésekor folyamatban lévő közbeszerzési eljárásokra is alkalmazni kell.
Balajt, 2015. szeptember 9.
Szabó Zoltán
polgármester

Dr. Kernóczi Zsuzsanna
jegyző

Záradék:
Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Balajt Község Önkormányzata
„Közbeszerzési Szabályzatát” a 99/2015. (IX.9.) határozatával jóváhagyta.
Balajt, 2015. szeptember 9.
dr. Kernóczi Zsuzsanna
jegyző

Közbeszerzési Szabályzat 1. számú Melléklete
A közbeszerzési eljárásban résztvevő személyek és szervek felelősségi rendje
1. A Képviselő-testület feladatai és hatásköre
Az Önkormányzat, mint ajánlatkérő közbeszerzései eljárásaiban döntéshozónak minősül az
Önkormányzat Képviselő-testülete, melynek feladat és határkörébe tartozik:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

megállapítja az eljárás szükségességét,
meghatározza az egyes beszerzések pénzügyi fedezetét,
Bíráló Bizottság tagjainak megválasztása,
jóváhagyja az éves közbeszerzési tervet, valamint annak módosításait,
dönt az adott közbeszerzési eljárás eljárástípusáról, jóváhagyja a felhívást és a
dokumentációt,
dönt eljárási kérdésekben, valamint az eljárás eredményéről, adott esetben dönt
ismételt eljárás lefolytatásáról,
dönt a szerződés módosításáról,
dönt külső szakértő személy/szerv kijelöléséről és megbízásáról,
e Szabályzat elfogadásával meghatározza a közbeszerzési eljárásokban közreműködő
szervek és személyek feladatait és felelősségének körét,

2. A Polgármester feladatai és hatásköre
A Polgármester Balajt Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő képviselője.
A Polgármester feladat- és hatásköre:
1. javaslattétel a képviselő-testület felé az Önkormányzat adott évi közbeszerzési tervére,
2. szükség esetén javaslattétel a közbeszerzési terv módosítására,
3. az eljárásba bevont személyekkel, szervezetekkel a vonatkozó megbízási szerződés
megkötése, folyamatos kapcsolattartás az eljárásba bevont szakemberekkel,
4. a közbeszerzés becsült értékének szakszerű meghatározása,
5. az ajánlati dokumentáció szakmai tartalmának meghatározása és rendelkezésre tartása,
6. az ellenértéket megfizető ajánlatkérőknek számára a dokumentáció átadása,
7. kiegészítő tájékoztatás nyújtása kizárólag az ajánlati felhívással, dokumentációval
kapcsolatban,
8. ajánlattevők tájékoztatása a nyertes ajánlattal kapcsolatban,
9. szerződés módosításáról, teljesítéséről szóló tájékoztató elkészítése és közzététele, az
évenkénti tájékoztató elkészítése,
10. előzetes vitarendezés esetén jóváhagyja az ajánlatkérői álláspontot,
11. jóváhagyja az ajánlattevő részére nyújtandó tájékoztatást,
12. az önkormányzat nevében megköti a szerződést,
13. kiadja a teljesítésigazolást.

3. A Bíráló Bizottság feladatai és hatásköre
A Bíráló Bizottság köteles valamennyi közbeszerzési eljárás során a beérkezett ajánlatok
értékelésére, írásbeli szakvélemény, valamint döntési javaslat készítésére.
A Bíráló Bizottság feladat-és hatáskörébe tartozik:
1. az eljárást megindító felhívás, és a dokumentáció tartalmának véleményezése,
2. az eljárásba bevont hivatalos közbeszerzési tanácsadó, vagy az eljárás bonyolításával
megbízott személy által előkészített és írásba foglal értékelési javaslat alapján – az
ajánlatok elbírálása,
3. az esetleges hiánypótlási felhívás, felvilágosítás-kérés, valamint indokolás-kérés
összeállítás jóváhagyása,
4. részletes összefoglaló anyag elkészítése a részvételi jelentkezésekről, ajánlatokról
egyedi bírálati lapok elkészítése,
5. szakvélemény és döntési javaslat készítése az eljárást lezáró döntés meghozatalára
jogosult személy vagy testület részére az eljárást lezáró döntésre vonatkozóan és az
eljárást lezáró döntési javaslat, összegezés az ajánlatok elbírálásról,
6. a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosításáról, annak indokairól
szóló előzetes véleményezése,
7. a jogorvoslati eljárásban megsemmisített eljárás után a további eljárás vitelére
vonatkozó döntési javaslat véleményezése,
8. javaslatot tesz ajánlat érvénytelenné nyilvánítására,
9. nyilvános nyilvántartásokban a Kbt. szerinti ellenőrzést elvégzi és dokumentálja,
10. előzetes vitarendezés során kialakítja az álláspontot,
11. keretszámra és rangsorolás módjára javaslatot tesz,
12. előminősítési rendszer részleteit és az előminősítési szempontokat kialakítja,
13. előminősítési listára történő felvételre, törlésre javaslatot tesz.
4. Az eljárás bonyolításával megbízott személy, hivatalos közbeszerzési tanácsadó
feladat- és hatásköre
A közbeszerzési eljárás jogszerűségének hatékonyabb biztosítása érdekében az adott eljárás
lebonyolítására más személy vagy szervezet, illetve hivatalos közbeszerzési tanácsadó vehető
igénybe.
Az eljárás lebonyolításával megbízott személy feladat és hatáskörébe tartozik:
1. folyamatos segítségnyújtás a polgármester, jegyző, valamint a bírálóbizottság részére,
2. az eljárást megindító felhívás és dokumentáció összeállítása,
3. az egybeszámítási szabályok vizsgálata, az egybeszámítás alkalmazására vagy
mellőzésére történő javaslattétel,
4. az eljárás időütemtervének összeállítása,
5. részvételi, ajánlattételi határidő alatt a szükséges eljárási cselekmények ellátása és
azok Kbt. szabályai szerinti dokumentálása,
6. a részvételi jelentkezések, ajánlatok felbontása, a bontási eljárás levezetése,
jegyzőkönyv készítése, bontási eljárásról annak továbbítás az ajánlattevők, vagy a
bírálóbizottság tagjai részére,
7. a beérkezett részvételi jelentkezése, ajánlatok és azok értékelésről készített anyagok
rendelkezésre bocsátása a bíráló bizottság tagjai részére,

8. hiánypótlási felhívás, felvilágosítás kérés előkészítése,
9. az eljárást lezáró döntési javaslat dokumentációjának, az összegezés, valamint a
döntési javaslathoz kapcsolódó valamennyi a Kbt. által megkövetelt dokumentum
előkészítése,
10. az eljárás eredményének kihirdetése, jegyzőkönyvezetés,
11. az ajánlatkérő döntéséről valamint ezek részletes indokáról három munkanapon belül
az ajánlattevők tájékoztatása,
12. az ajánlatok elbírálásról készített írásbeli összegezés módosításának, kijavításának
elkészítése, az ajánlattevők részére történő megküldése,
13. előzetes vitarendezés lebonyolítása,
14. tájékoztató a jogorvoslati eljárásról a jogorvoslati eljárás során teljes jogkörrel az
önkormány képviseletének ellátása a közbeszerzési döntőbizottsági előtti eljárásban,
15. az eljárás eredményeképpen megkötendő szerződés előkészítése,
16. közbeszerzési eljárások Kbt. szerinti dokumentálása,
17. a szerződés teljesítésről szóló tájékoztató összeállításának szükség szerinti
közreműködés.
5. A jegyző feladat és hatásköre
az adott évi közbeszerzési terv összeállítása,
a közbeszerzési terv módosításnak előkészítése,
a közbeszerzési terv és módosításai közzététele az önkormányzat honlapján,
a közbeszerzési eljárás keretében létrejött szerződések nyilvántartása, és a létrejött
szerződések közzététele, valamint a szerződés teljesítéséről szóló tájékoztató
elkészítése és közzététele,
5. az éves statisztikai összegzés elkészítése,
6. kérelem esetén a Közbeszerzési Hatóság vagy más szerv részére megküldi a kért
anyagot és tájékoztatja a polgármester,
7. a közbeszerzési dokumentumok őrzéséről gondoskodik,
8. adatot gyűjt a becsül érték meghatározásához,
9. kötelező információk honlapon történő közzététele, Hatóság felé történő megküldése,
10. részvétele, ajánlattételei határidő meghosszabbítása esetén tájékoztatást küld,
11. felhívás, dokumentáció módosításáról tájékoztatja az ajánlattevőket,
12. a közbeszerzési műszaki leírás összeállítását koordinálja,
13. kérés esetén a dokumentációt megküldi,
14. bontásig őrzi a részvételi jelentkezéseket és az ajánlatokat.
1.
2.
3.
4.

12./ Napirendi pont tárgya:
Indítványok, javaslatok
Kovács Márta képviselő kérdezte, hogy a Fő út 46. szám alatti ingatlan felújítására mikor
kerül sor.
Szabó Zoltán polgármester válasza: A közfoglalkoztatottak most a temetőn
tevékenykednek, hamarosan befejezik, és akkor sort kerítenek erre a munkára is, hogy a
lábtörlőt készítő asszonyoknak legyen helyük dolgozni.

Szabó Zoltán polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a falugondnoki gépjármű ügyében
annyi előrelépés van, hogy ma kell menni a Takarékszövetkezetbe jegyző asszonnyal együtt
bizonyos dokumentumok aláírására, melyek már elő vannak készítve a hitel finanszírozásával
kapcsolatban. Hogy mikor lesz belőle autó, azt hiszem, még senki sem tudja.
Ádám Ferenc Györgyné képviselő jelzi, tapasztalja, illetve hozzá is érkeznek lakossági
bejelentések, hogy a közkutakról az indokoltnál több vizet használnak és a kutak környékén
folyik a víz az utakon. Ez időről időre felvetődő probléma, ideje volna vele valamit kezdeni.
Szabó Zoltán polgármester a probléma felvetésére úgy reagál, hogy ideje volna már nem
csak ismételten beszélni a problémáról, hanem valamit tenni is, pl. szűkítesse le az
önkormányzat a közkifolyókat. Természetesen ez pénzbe kerül, de véleménye szerint ez egy
hónapon belül megtérül. A következő testületi ülés napirendjére javasolja tűzni a kérdést.
Szabó Zoltán polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az új óvodával kapcsolatban egy
személy beiskolázására került sor, kazánfűtő tanfolyamra, Farkas Ottó személyében. Csak
olyan személy kerülhetett szóba, aki eddig még nem vett részt semmilyen képzésen sem.
Szabó Zoltán polgármester: A múlt héten, rendkívüli testületi ülésen a testület elfogadta a
Gördülő Fejlesztési Terv benyújtását. Hétfőn kaptunk egy tájékoztatást az ÉRV-től, - akit
megbíztunk, hogy benyújtsa a Tervet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
felé, - hogy jogszabályváltozás miatt eljárási díjat kell befizetni, ami 3x10.000,- forint, ami
befizetésre is került.
Szabó Zoltán polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a Járási Hivatal Foglalkoztatási
Osztályától megérkezett a felhívás, hogy 2015. szeptember 30. napjáig be kell nyújtani a
2016. évre vonatkozóan a startmunka programhoz kapcsolódó tervezetet. A felhívást most
hosszú lenne ismertetni, ezért mindenki megkapja másolatban és szeptember 14.-ig várja az
ötleteket, javaslatokat.
Szabó Zoltán polgármester - bejelenti, hogy önkormányzati hatósági ügyek tárgyalására zárt
ülésen kerül sor, - megköszönte a képviselők megjelenését és a képviselő-testület nyílt ülést
bezárta.
A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.

K.m.f.
Szabó Zoltán
polgármester

Csathó László
jegyzőkönyv hitelesítő

Dr. Kernóczi Zsuzsanna
jegyző

Kovács Márta
jegyzőkönyv hitelesítő

