Balajt Község Önkormányzatának
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu
13-14/2016.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 14. 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
Bányainé Cserged Marianna jegyzőkönyvvezető

1./ Napirendi pont tárgyalásánál:
Soltész András r. alezredes kapitányságvezető Rendőrkapitányság Edelény
2./ Napirendi pont tárgyalásánál:
Turóczi Bertalan intézményvezető Borsodi Általános Iskola
Szabó Zoltán polgármester köszönti a munkaterv szerinti nyílt képviselő-testületi ülésen a
résztvevőket, majd megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel az 5 fős
testületből 5 fő jelen van.
Ismerteti a munkaterv szerinti nyílt ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint:
1./ Balajt Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet
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 2015/2016. tanévi munkájáról.
Előadó: intézményvezető
5./ Tájékoztató a Balajti Polgárőr Egyesület 2015. évben végzett tevékenységéről.
Előadó: elnök
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6./ Pályázat a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatására.
Előadó: polgármester
7./ Szennyvízkezelési projektmenedzsment feladatok ellátásáról.
Előadó: polgármester
8./ Megbízás a VP-6-7.4.1.1-16 - Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója,
többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése pályázat
projekt előkészítésével, Működtetési és Fenntartási terv készítésével.
Előadó: polgármester
9./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi
fordulójához.
Előadó: polgármester
10./ 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 a munkaterv szerinti nyílt ülés napirendi pontjaival
kapcsolatban észrevétel, javaslat, indítvány nem volt.
Szabó Zoltán polgármester módosító javaslatot tesz a napirendi pontokat érintően, javasolja
1.) napirendi pontként „Beszámoló a község közrend- és közbiztonságának alakulásáról”, 2.)
napirendi pontként: „Tájékoztató a Borsodi Általános Iskola 2015/2016. tanévi munkájáról”
szóló előterjesztéseket megtárgyalni, 10.) napirendi pontként felvenni és megtárgyalni a
„Hozzájáruló nyilatkozat kiadása üveg gyűjtésére szolgáló konténer kihelyezéséhez”
előterjesztést, és 11.) napirendi pont: „Indítványok, javaslatok”.
Szabó Zoltán polgármester a módosító javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a napirendi pontra tett módosító javaslatot - 5 fő döntéshozatalban való
részvételével - 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett fogadta el.
Szabó Zoltán polgármester a napirendi pontra tett javaslatot - módosító javaslattal együtt szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a napirendi pontra tett javaslatot, a módosító javaslattal együtt - és a
jegyzőkönyv hitelesítőinek Kovács Márta és Ádám Ferenc Györgyné települési képviselőket 5 fő döntéshozatalban való részvételével - 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
fogadta el az alábbiak szerint:
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1./ Beszámoló a község közrend- és közbiztonságának a helyzetéről.
Előadó: Rendőrkapitányság vezetője
2./ Tájékoztató a Borsodi Általános Iskola 2015/2016. tanévi munkájáról.
Előadó: intézményvezető
3./ Balajt Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet
módosításáról.
Előadó: polgármester
4./ Jelentés a lejárt határidejű nyílt ülésen hozott határozatok végrehajtásának állásáról.
Előadó: polgármester
5./ Tájékoztató a Balajti Polgárőr Egyesület 2015. évben végzett tevékenységéről.
Előadó: elnök
6./ Pályázat a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatására.
Előadó: polgármester
7./ Szennyvízkezelési projektmenedzsment feladatok ellátásáról.
Előadó: polgármester
8./ Megbízás a VP-6-7.4.1.1-16 - Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója,
többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése pályázat
projekt előkészítésével, Működtetési és Fenntartási terv készítésével.
Előadó: polgármester
9./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi
fordulójához.
Előadó: polgármester
10./ Hozzájáruló nyilatkozat kiadása üveg gyűjtésére szolgáló konténer kihelyezéséhez.
Előadó: polgármester
11./ 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 Borsodi Általános Iskola 2015/2016. tanévi munkájáról.
Előadó: intézményvezető
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3./ Balajt Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet
módosításáról.
Előadó: polgármester
4./ Jelentés a lejárt határidejű nyílt ülésen hozott határozatok végrehajtásának állásáról.
Előadó: polgármester
5./ Tájékoztató a Balajti Polgárőr Egyesület 2015. évben végzett tevékenységéről.
Előadó: elnök
6./ Pályázat a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatására.
Előadó: polgármester
7./ Szennyvízkezelési projektmenedzsment feladatok ellátásáról.
Előadó: polgármester
8./ Megbízás a VP-6-7.4.1.1-16 - Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója,
többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése pályázat
projekt előkészítésével, Működtetési és Fenntartási terv készítésével.
Előadó: polgármester
9./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi
fordulójához.
Előadó: polgármester
10./ Hozzájáruló nyilatkozat kiadása üveg gyűjtésére szolgáló konténer kihelyezéséhez.
Előadó: polgármester
11./ Indítványok, javaslatok.
Zárt ülés:
1./ Rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmek elbírálása.
Előadó: polgármester
1./ Napirendi pontok 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 Soltész András r. alezredest
kapitányságvezetőt. Megkérdezi, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni a beszámolóhoz?
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Soltész András r. alezredes kapitányságvezető a beszámolóhoz szóbeli kiegészítést nem
kíván tenni, a kérdésekre szívesen válaszol. Szóban is megerősíti, hogy az elmúlt két évben
nagy arányú csökkenés tapasztalható a bűncselekmények tekintetében. Ismételten megköszöni
a Polgárőr Egyesület eredményes tevékenységét, együttműködését a rendőrséggel.
Kovács Márta képviselő észrevétele, hogy valóban szépek a számok, és súlyosan
bűncselekmény nem történt, de naponta érzékelhető hangoskodás, egy-egy pofon elcsattanása,
de nem hívnak rendőrt, nem tesznek bejelentést. Panaszkodnak, a polgárőröktől várják a
segítséget, de nem fordulnak a rendőrséghez, mert félnek, hogy kiderül, hogy ők voltak a
bejelentők.
Soltész András r. alezredes kapitányságvezető a felvetésre reagálva elmondja, hogy
társadalmi problémákat nem tudnak megoldani, és hogy a rendőrségtől a bejelentő személye
nem kerülhet ki. Mást nem tud mondani, csak hogy bejelentés kell tenni, akár névtelenül is
vagy kitalált névvel a 112-re.
Annyit tehetne az önkormányzat, hogy közmeghallgatáson, falugyűlésen elmondani és
erősíteni, hogy sérelem esetén forduljanak a rendőrséghez.
Kovács Márta képviselő elmondja, hogy még az is, aki bejelentés tenne fél attól, mert már
megtörtént, hogy akit bejelentett, azzal a szöveggel ment hozzá, hogy a rendőrség
megmondta, hogy ő volt a bejelentő.
Soltész András r. alezredes kapitányságvezető a felvetést elutasítja, ez semmiképpen nem
történt és nem történhet meg.
Csathó László képviselő megkérdezi, hogy mit lehet tenni abban az esetben, amikor
gyerekek játszanak, labdáznak közterületen?
Soltész András r. alezredes kapitányságvezető válasza: Amennyiben a játékkal tulajdon is
rongálnak a rongáló gyerek megnevezésével feljelentést lehet tenni, aztán majd elindul z ügy
hivatalos útja. Ha gyerekekről van szó, akkor javasolja előbb a gyerek szülőjével beszélni a
feljelentés előtt, mert egy ilyen hivatalos ügybe bevonni a gyereket nem jó. Csak végső
megoldásnak javasolja a feljelentést.
Turóczi Bertalan a Borsodi Általános Iskola Intézményvezetője a kérdésre reagálva
elmondja, hogy javasolja lehetőséget felajánlani a gyerekeknek, ahol játszhatnak a közút
helyett.
Szabó Zoltán polgármester: Két hely is van a településen, amely alkalmas focizásra, csak
véleménye szerint oda azért nem akarnak menni, mert a település szélein találhatóak.
Szabó Zoltán polgármester kéri az Ügyrendi Bizottságot, hogy ismertesse a Képviselőtestülettel az álláspontját.
Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a község közrend- és közbiztonságának
a helyzetéről szóló beszámoló elfogadását.
Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja.
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Szabó Zoltán polgármester, - mivel kérdés, vélemény nem volt - az előterjesztés határozati
javaslatának az elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot - 5 fő döntéshozatalban való részvételével - 5 igen, 0 nem
szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő határozatát:
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
91/2016. (IX.14.) 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 beszámolóját e l f o g a d j a .
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

2./ Napirendi pont tárgya:
Tájékoztató a Borsodi Általános Iskola 2015/2016. tanévi munkájáról
Előadó: intézményvezető
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.)
Szabó Zoltán polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelent Túróczi Bertalan
intézményvezetőt, megkérdezi, hogy a tájékoztatóhoz kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?
Túróczi Bertalan a Borsodi Általános Iskola Intézményvezetője: 48 balajti gyerek jár
jelenleg az iskolába, elmondható, hogy sem a gyerekekkel, sem a szülőkkel nincs különösebb
probléma. Igyekeznek a nyarukat is megszervezni, programmal ellátni őket. Idén nem volt
lehetőség Erzsébet tábort szervezni. Útravaló program sem volt a múlt évben, ami kicsit
ösztönzi a gyerekeket a tanulásra.
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 - 5 fő döntéshozatalban való részvételével - 5 igen, 0 nem
szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő határozatát:
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Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
92/2016. (IX.14.) határozata
Tárgy: Tájékoztató a Borsodi Általános Iskola 2015/2016.
tanévi munkájáról
Balajt
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
(a
továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta a Borsodi Általános
Iskola 2015/2016. 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 2015/2016.
tanévi munkájáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

3./ Napirendi pont tárgya:
Balajt Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet
módosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.)
Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Szabó Zoltán polgármester: Az önkormányzat 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási
előirányzatát módosítani szükséges, mivel az önkormányzat a munkaügyi központtól
közfoglalkoztatási programhoz 5.080 e forint összegű támogatásértékű működési előleget
kapott.
Az önkormányzat a benyújtott lakossági vízdíj pályázatra 2.888 e forint összegű támogatást
kapott, melyet az önkormányzat „Megállapodás” keretében az Északmagyarországi
Regionális Vízművek Zrt. részére átadott.
Mindezekre figyelemmel az önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi előirányzatát
7.968 e forint összeggel, a 2016. évi költségvetés kiadási előirányzatát 7.968 e forint
összeggel szükséges módosítani.
Az önkormányzat módosított 2016. évi költségvetésének bevételi előirányzata: 118.995 e
forintra, a módosított 2016. évi költségvetésének kiadási előirányzata: 118.995 e forint
összegre módosul.
Szabó Zoltán polgármester, - mivel kérdés, vélemény nem volt - a rendelet-tervezet
elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a rendeletet-tervezetet - 5 fő döntéshozatalban való részvételével - 5 igen, 0
nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd megalkotta a rendeletet:
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Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2016.(IX.15.) önkormányzati rendelete
Balajt Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 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 - az előterjesztés határozati
javaslatának az elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot - 5 fő döntéshozatalban való részvételével - 5 igen, 0 nem
szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő határozatát:
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
93/2016. (IX.14.) határozata
Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű nyílt ülésen hozott
határozatok végrehajtásának állásáról
Balajt
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
(a
továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta a nyílt ülésen hozott
lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról szóló jelentést.
Képviselő-testület a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok
végrehajtásának állásáról szóló jelentést elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

5./ Napirendi pont tárgya:
Tájékoztató a Balajti Polgárőr Egyesület 2015. évben végzett tevékenységéről
Előadó: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 5. mellékletét képezi.)
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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 - 5 fő döntéshozatalban való részvételével - 5 igen, 0 nem
szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő határozatát:
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
94/2016. (IX.14.) határozata
Tárgy: Tájékoztató a Balajti Polgárőr Egyesület 2015. évben
végzett tevékenységéről
Balajt
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
(a
továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta a Balajti Polgárőr
Egyesület 2015. évben végzett tevékenységéről szóló tájékoztatót és
az alábbi döntést hozza:
Képviselő-testület a Balajti Polgárőr Egyesület 2015. évben végzett
tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

6./ Napirendi pont tárgya:
Pályázat a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatására
Előadó: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 6. 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 - 5 fő döntéshozatalban való részvételével - 5 igen, 0 nem
szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő határozatát:
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
95/2016. (IX.14.) határozata
Tárgy: Pályázat a települési önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatására
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Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:
Képviselő-testület) megtárgyalta a pályázat települési önkormányzatok
szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról
szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
Képviselő-testület a belügyminiszter pályázati kiírására a Magyarország
2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 18. 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 158 m3.
Képviselő-testület a szociális rászorultság és a 2016. 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: 2016. szeptember 30.
- papír alapon történő beadás: 2016. október 3.
- rendelet megalkotása: a tüzelőanyag
megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő
rendelet elfogadása

7./ Napirendi pont tárgya:
Szennyvízkezelési projektmenedzsment feladatok ellátásáról
Előadó: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 7. mellékletét képezi.)
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Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Szabó Zoltán polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy a Képviselőtestület 2016. július 20. napján megtartott rendkívüli ülésén a 71/2016.(VII.20.) határozatában
döntött arról, hogy a Vidékfejlesztési Program keretében a VP6-7.2.1.2-16 kódszámú Egyedi
szennyvízkezelés című pályázati felhívásra támogatási kérelmet nyújt be, a projekt
megvalósításához szükséges önerőt biztosítja.
Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a projektjavaslat előkészítéséhez
szükséges intézkedéseket megtegye.
A Borsod-Tender Tanácsadó, Tervező és Szolgáltató Kft. (3700 Sajószentpéter, Május 1. út
37. szám) a szennyvízkezelési projekt előkészítésével összefüggő feladatot elvégezte, a
dokumentációt 2016. augusztus 15. napján átadta, mely szerint jogosult az önkormányzatot
terhelő számla benyújtására 510.000.- forint +ÁFA (1. rész számla).
Javasolja az 1. rész számla kifizetéséhez a szükséges fedezet biztosítását az önkormányzat
2016. évi költségvetése terhére. Fizetési határidő: 2016. szeptember 30.
Szabó Zoltán polgármester, - mivel kérdés, vélemény nem volt - az előterjesztés határozati
javaslatának az elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot - 5 fő döntéshozatalban való részvételével - 5 igen, 0 nem
szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő határozatát:
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
96/2016. (IX.14.) határozata
Tárgy: Szennyvízkezelési projektmenedzsment feladatok
ellátásáról
Balajt
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
(a
továbbiakban:
Képviselő-testület)
a
szennyvízkezelési
projektmenedzsment feladatok ellátásáról szóló előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi döntést hozza:
Képviselő-testület megállapítja, hogy a Borsod-Tender Tanácsadó
Tervező és Szolgáltató Kft. (3700 Sajószentpéter, Május 1. út 37.
szám) a szennyvízkezelési projekt előkészítésével kapcsolatos
feladatot teljesítette, a dokumentációt 2016. augusztus 15. napján
átadta, mely szerint jogosult az önkormányzatot terhelő számla
benyújtására.
Képviselő-testület az 1. rész számla 510.000.- forint +ÁFA (azaz
Ötszáztízezer forint +ÁFA) összeget az önkormányzat 2016. évi
költségvetése terhére biztosítja.
Határidő: azonnal, illetve 2016. szeptember 30.
Felelős: polgármester
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8./ Napirendi pont tárgya:
Megbízás a VP-6-7.4.1.1-16 - Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója,
többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése pályázat projekt
előkészítésével, Működtetési és Fenntartási terv készítésével
Előadó: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 8. mellékletét képezi.)
Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Szabó Zoltán polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy a KBTF KözépBorsodi Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság az előterjesztéshez
mellékelt „Megbízási Szerződés” tervezetét megküldte. A szerződés tervezet 1. és 3.
pontjaiban meghatározott tevékenységekért: a pályázat előkészítéséhez, Működtetési és
Fenntartási Terv elkészítéséhez kapcsolódó feladatok elvégzésének ellenértékeként 208.338.forint +ÁFA összeget fizet az önkormányzat.
Javasolja a „Megbízási Szerződés” jóváhagyását és a szükséges fedezet biztosítását az
önkormányzat 2016. évi költségvetése terhére.
Szabó Zoltán polgármester, - mivel kérdés, vélemény nem volt - az előterjesztés határozati
javaslatának az elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot - 5 fő döntéshozatalban való részvételével - 5 igen, 0 nem
szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő határozatát:
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
97/2016. (IX.14.) határozata
Tárgy: Megbízás a VP-6-7.4.1.1-16 - Településképet meghatározó
épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér
létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése pályázat projekt
előkészítésével, Működtetési és Fenntartási terv készítésével
Balajt
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
(a
továbbiakban Képviselő-testület) megtárgyalta a megbízás a VP-67.4.1.1-16 - Településképet meghatározó épületek külső
rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése,
energetikai korszerűsítése pályázat projekt előkészítésével,
Működtetési és Fenntartási terv készítésével kapcsolatos előterjesztést
és az alábbi döntést hozza:
Képviselő-testület Balajt Község Önkormányzata (székhelye: 3780
Balajt, Fő út 55. adószám: 15548689-1-05, képviseli: Szabó Zoltán
polgármester) mint megbízó, másrészről a KBTF Közép-Borsodi
Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhelye: 3780 Edelény, Borsodi út 2. fsz. képviseli: Nagyné Sándor
Edina – ügyvezető), mint megbízott között létrejött „Megbízási
Szerződés”-t
a VP-6-7.4.1.1-16 - Településképet meghatározó
épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér
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létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése pályázat projekt
előkészítésével, Működtetési és Fenntartási terv készítésével tárgyban
j ó v á h a g y j a.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a „Megbízási
Szerződés” aláírására.
Képviselő-testület a szerződés 1. és 3. pontjaiban meghatározott
tevékenységekért a pályázat előkészítéséhez, Működtetési és
Fenntartási Terv elkészítéséhez kapcsolódó feladatok elvégzésének
ellenértékeként 208.338.- forint +ÁFA (azaz Kettőszáznyolcezerháromszázharmincnyolc forint +ÁFA) összeget az önkormányzat
2016. évi költségvetés terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző, polgármester
9./ Napirendi pont tárgya:
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi
fordulójához
Előadó: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 9. 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 - 5 fő döntéshozatalban való részvételével - 5 igen, 0 nem
szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő határozatát:
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
98/2016. (IX.14.) határozata
Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához
Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a
továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017.
évi fordulójához csatlakozásról szóló előterjesztést és az alábbi
döntést hozza:
Képviselő-testület csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához, mely a
felsőoktatási hallgatók részére, valamint a felsőoktatási
tanulmányokat kezdő fiatalok részére nyújt támogatást.
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Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Emberi
Erőforrás Támogatáskezelő által közzétett nyilatkozat aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2016. október 3.
10./ Napirendi pont tárgya:
Hozzájáruló nyilatkozat kiadása üveg gyűjtésére szolgáló konténer kihelyezéséhez
Előadó: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 10. 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 - 5 fő döntéshozatalban való részvételével - 5 igen, 0 nem
szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő határozatát:
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
99/2016. (IX.14.) határozata
Tárgy: Hozzájáruló nyilatkozat kiadása üveg gyűjtésére
szolgáló konténer kihelyezéséhez
Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
hozzájáruló nyilatkozat kiadása üveg gyűjtésére szolgáló konténer
kihelyezéséhez szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sajó-Bódva
Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás által
megküldött üveg elkülönített gyűjtésére vonatkozó megoldások közül
a 2. verzió mellett dönt.
Balajt Község Önkormányzata a tulajdonában lévő 5. hrsz-ú
ingatlanon - 3780 Balajt, Fő út 55. szám - az üveg gyűjtésére szolgáló
konténer kihelyezéséhez az önkormányzat vagyonáról, a
vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi
jogok
gyakorlásának
szabályairól
szóló
4/2013.(IV.26.)
önkormányzati rendelet 8.§ (1) bekezdése alapján hozzájárul.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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11./ Napirendi pont tárgya:
Indítványok, javaslatok
Szabó Zoltán polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy az Idősek Napja
rendezvény megtartására 2016. október 22. napján kerül sor. A meghívó személyesen lesz
kihordva, és egyben fel is mérve, hogy kik fognak eljönni. Majd egyeztetésre kerül sor a zenét
szolgáltatóval, hogy mi legyen a műsor, és mennyiért.
Szabó Zoltán polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy sokak előtt
ismeretes, hogy kérdéses volt, hogy az óvoda Balajton elkezdi-e szeptemberben a működést,
ugyanis az Új Esély Oktatási Központ „elvált” a fenntartótól. Az Új Esély Oltatási Központ A
balajti óvodáját nem tudta vinni az új fenntartóhoz, mert az ingatlan nem önkormányzati
tulajdon, hanem a fenntartó tulajdona. A fenntartónak fenntartási kötelezettsége van 5 évig
óvodát működtetni. A fenntartó különböző okok miatt szeretne megválni az óvoda
működtetésétől. Megkeresték a polgármestert, hogy nincs egy óvónő, illetve dajka neve a
tarsolyába, akik azonnal fel tudnák venni a munkát. Volt ilyen név, így elindulhatott az óvoda.
A beszélgetésekből megállapítható, hogy a fenntartó nem kívánja működtetni az óvodát,
felvetették annak lehetőségét, hogy a támogatási szerződés az Önkormányzat részére kerülne
át.
Berzi István képviselő: A központi támogatás elég-e a fenntartáshoz?

Szabó Zoltán polgármester: Béreket, rezsit összeadva szűken elégnek kell lennie. Nem az a
végső cél, hogy önkormányzati tulajdonú legyen az óvoda, de első körben csak így oldható
meg, hogy először az önkormányzat veszi át a működtetést, és majd utána esetleg másik
fenntartó keresésére kerül sor. Ez az egész átvétel biztos, hogy az egyik pillanatról a másikra
nem fog menni.

Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző: Támogatja az óvoda átvételének lehetőségét, azzal, hogy a
kérdést alaposan körül kell járni, minden információt be kell szerezni. Esetlegesen a
szendrőládi óvoda vezetőjétől szakmai segítséget lehet kérni.
Szabó Zoltán polgármester nem kéri a Képviselő-testület döntését, de mindenkitől várja az
állásfoglalását a jövőt illetően.

Minden képviselő úgy nyilatkozott, hogy valamilyen megoldást kell találni az óvoda
továbbműködtetésére, keresse a megoldást a polgármester.
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Szabó Zoltán polgármester - bejelenti, hogy önkormányzati hatósági ügy tárgyalására zárt
ülésen kerül sor, - megköszönte a képviselők megjelenését és a Képviselő-testület nyílt ülését
bezárta.
A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.

K.m.f.
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Szabó Zoltán
polgármester

Dr. Kernóczi Zsuzsanna
jegyző

Ádám Ferenc Györgyné
jegyzőkönyv hitelesítő

Kovács Márta
jegyzőkönyv hitelesítő

