Balajt Község Önkormányzatának
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu
3-3/2017.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 15. napján (szerda)
de. 10.45 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 és Kovács Márta képviselő
Igazolatlanul van távol: Berzi István képviselő
Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző
Bányainé Cserged Marianna jegyzőkönyvvezető
Szabó Zoltán polgármester köszönti a munkaterv szerinti nyílt képviselő-testületi ülésen a
résztvevőket, majd megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel az 5 fős
testületből 4 fő képviselő jelen van.
Ismerteti a munkaterv szerinti nyílt ülés napirendi pontját az alábbiak szerint:
1./ Balajt Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről.
Előadó: polgármester
2./ Beszámoló a működési célra átadott pénzeszközök felhasználásáról.
Előadó: polgármester
3./ Balajt Község Önkormányzata 2017. évi „Közbeszerzési Terv”-ének elfogadásáról.
Előadó: jegyző
4./ Balajt Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapítása a költségvetési évet követő három évben.
Előadó: polgármester
5./ Ügyrendi Bizottság 2017. évi munkatervének ismertetéséről.
Előadó: bizottság elnöke
6./ Polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról.
Előadó: polgármester
7./ KBTF támogatási megállapodás jóváhagyásáról.
Előadó: polgármester
8./ Falugondnoki szolgálat 2017. évi továbbképzési tervének jóváhagyásáról.
Előadó: polgármester
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9./ Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete támogatás iránti kérelméről.
Előadó: polgármester
10. / Indítványok, javaslatok.
Zárt ülés:
1./ Rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmek elbírálása.
Előadó: polgármester
Szabó Zoltán polgármester megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban a Képviselőtestület tagjai részéről van-e észrevétel, javaslat, indítvány.
Képviselő-testület tagjai részéről a munkaterv szerinti nyílt ülés napirendi pontjával
kapcsolatban észrevétel, javaslat, indítvány nem volt.
Szabó Zoltán polgármester javasolja a napirendi pont elfogadását.
Képviselő-testület a napirendi pontra tett javaslatot és a jegyzőkönyv hitelesítőinek Csathó
László és Kovács Márta települési képviselőket - 4 fő döntéshozatalban való részvételével - 4
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett fogadta el az alábbiak szerint:
1./ Balajt Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről.
Előadó: polgármester
2./ Beszámoló a működési célra átadott pénzeszközök felhasználásáról.
Előadó: polgármester
3./ Balajt Község Önkormányzata 2017. évi „Közbeszerzési Terv”-ének elfogadásáról.
Előadó: jegyző
4./ Balajt Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapítása a költségvetési évet követő három évben.
Előadó: polgármester
5./ Ügyrendi Bizottság 2017. évi munkatervének ismertetéséről.
Előadó: bizottság elnöke
6./ Polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról.
Előadó: polgármester
7./ KBTF támogatási megállapodás jóváhagyásáról.
Előadó: polgármester
8./ Falugondnoki szolgálat 2017. évi továbbképzési tervének jóváhagyásáról.
Előadó: polgármester
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9./ Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete támogatás iránti kérelméről.
Előadó: polgármester
10. / Indítványok, javaslatok.
Zárt ülés:
1./ Rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmek elbírálása.
Előadó: polgármester
Tárgyalt napirendi pontok:

1./ Balajt Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről.
Előadó: polgármester
2./ Beszámoló a működési célra átadott pénzeszközök felhasználásáról.
Előadó: polgármester
3./ Balajt Község Önkormányzata 2017. évi „Közbeszerzési Terv”-ének elfogadásáról.
Előadó: jegyző
4. / Balajt Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapítása a költségvetési évet követő három évben.
Előadó: polgármester
5./ Ügyrendi Bizottság 2017. évi munkatervének ismertetéséről.
Előadó: bizottság elnöke
6./ Polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról.
Előadó: polgármester
7./ KBTF támogatási megállapodás jóváhagyásáról.
Előadó: polgármester
8./ Falugondnoki szolgálat 2017. évi továbbképzési tervének jóváhagyásáról.
Előadó: polgármester
9./ Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete támogatás iránti kérelméről.
Előadó: polgármester
10. / Indítványok, javaslatok.
Zárt ülés:
1./ Rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmek elbírálása.
Előadó: polgármester
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1./ Napirendi pont tárgya:
Balajt Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről.
Előadó: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.)
Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Szabó Zoltán polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy az Országgyűlés
2016. június 13-án elfogadta és kihirdetésre került Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény. Az önkormányzatok általános működtetésének
és ágazati feladatainak támogatására igényelhető fajlagos támogatási összegek jóváhagyásra
kerültek.
Az önkormányzatok központi finanszírozása továbbra is alapvetően az önkormányzati
feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik.
A gazdaságpolitika egyik legfontosabb célja az államadósság további csökkentése, a GDParányos költségvetési hiány tartósan 3 % alatti tartása, a foglalkoztatás bővítése, a
versenyképesség javítása és a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés biztosítása.
- A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
A közös hivatal működésének támogatása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és
dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Fajlagos összege
megegyezik a 2016. évi támogatás összegével.
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása
- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása a települési
önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények
kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg
mértéke 1.094.930.- forint a települési önkormányzatot érintően.
- A közvilágítás fenntartásának támogatása a településen történő közvilágítás
biztosításához kapcsolódóan 1.024.000.- forint összegben illeti meg az
önkormányzatot.
- A köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása a köztemető
fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, az érintett
szakfeladatok alapján számított, egy négyzetméterre eső nettó működési kiadások
figyelembe vételével 1.842.024.- forint összegben az önkormányzatot.
- A közutak fenntartásának támogatása a települési önkormányzatokat a közutak
fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a belterületi utak
hossza alapján, településkategóriánként számított nettó működési kiadások
figyelembevételével 621.980.- forint az önkormányzatot érintően.
Az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása az egy lakosra jutó
adó-erőképességtől függően kerül megállapításra 3.760 e forint összegben.
-
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A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

A települési önkormányzatokat a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak
ellátására megillető támogatás fajlagos összege: 1.200 e forint, amelynek összege a települési
önkormányzat lakosságszáma alapján illeti meg az önkormányzatot.
-

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

Ezen támogatások év közben igényelhetőek, önkormányzatunkat érintő működési és
felhalmozási célú előirányzatok az alábbiak:
Önkormányzati adatszolgáltatás minőségének javítása támogatásként a központi
költségvetés az önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása érdekében támogatást
biztosít az államháztartási adatszolgáltatásokat rendszeresen, időben és kiváló minőségben
teljesítő települési önkormányzatok számára. A támogatás pályázati úton igényelhető, az
adatszolgáltatások teljesítésében közreműködő dolgozók egyszeri elismerésére fordítható.
Ismerteti az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásait.
Önkormányzatok rendkívüli támogatása a települési önkormányzatok e támogatást kivételes
esetben, pályázat útján igényelhetik működőképességük megőrzése vagy egyéb, a feladataik
ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében.
A települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételek
A települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100
%-a, a közúti közlekedési bírság behajtásából származó bevétel 40 %-a, a települési
önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által
kiszabott közigazgatási bírság 100 %-a.
A gépjárműadó átengedés mértéke 2017. évben is a befolyt összeg 40%-a, gépjárműadóhoz
kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100 %-a a
települési önkormányzatoké.
A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó 100 %-a a
települési önkormányzatokat illeti meg.
A helyi adók - így az iparűzési adó - rendszerét a finanszírozás átalakítása nem érinti. Az
ebből származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad,
és helyben járul hozzá a feladatokhoz, de összegüket az általános támogatás meghatározásánál
figyelembe veszik.
1. Intézményi működési bevételek
Az intézményi saját bevételek az alaptevékenységgel összefüggő szolgáltatások
ellenértékéből, továbbszámlázott közüzemi díjakból, a helyiségek, eszközök tartós és eseti
bérbeadási díjából, valamint az egyéb bevételekből tevődnek össze. A helyiségek, garázsok
és nem lakás céljára szolgáló ingatlanok bérleti díját a piaci viszonyokhoz kell igazítani.
A szolgáltatások ellenértéke összesen: 10 e forint,
Bérleti és lízing díjbevétel összesen:
180 e forint,
Intézményi működési bevétel összesen: 190 e forint összegben kerül betervezésre.
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2. Helyi adók, átengedett központi adók
A saját bevételeink meghatározó részét teszik ki a helyi adók, illetve a gépjárműadó.
A helyi adók rendszere várhatóan nem változik. A helyi adóknál az előző évi irányelveket
kell alkalmazni, a pénzügyi egyensúly megtartása érdekében törekedni kell a reális tervezésre,
hiszen ezek a bevételek a költségvetésen belül arányában a legjelentősebb tételek
Az adónemek tervezésénél a folyó évi helyesbített adóelőírás a kiinduló alap, amelyben a
folyó évi adóbevallások feldolgozása, valamint a hátralékra tervezett bevételek szerepelnek,
figyelembe véve a törölt (megszűnt, kijelentkezett stb.) adózókat, valamint az új adózók
bejelentkezését.
Helyi adók - magánszemélyek kommunális adója 1.300 e forint
Átengedett központi adók – gépjármű adó (40%-a) 500 e forint
Pótlék, bírság (helyi adók után)
100 e forint
Talajterhelési díj
60 e forint
Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen: 1.960 e forint
Működési bevétel összesen:
2.150 e forint
Az önkormányzatok működésének általános költségvetési támogatása
Ebből település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás összesen: 4.583 e forint
 zöldterület-gazdálkodás 1.094.930.- forint
 közvilágítás fenntartása 1.024.000.- forint
 közutak fenntartása
621.980.- forint
 köztemető fenntartás
1.842.024.- forint
összesen:
4.582.934.- forint
-

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után: 6.725 e forint
Hozzájárulás szociális feladatok ellátásához szünidei étkeztetés (rászoruló gyermekek)
3.760 e forint,
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 10.681 e forint,
Falugondnoki szolgálat támogatása 2.500 e forint,
Könyvtár támogatása 1.200 e forint.

Normatív hozzájárulások összesen: 29.449 e forint
Támogatásértékű működési bevétel
Központi költségvetési szervtől
- Startmunka és közfoglalkoztatás összesen:
 hosszabb időtartamú közfoglalk. (45+15+15 fő)
Központi költségvetési szervtől összesen:

69.097 e forint
69.097 e forint

Támogatásértékű felhalmozási bevétel:
Központi költségvetési szervtől
 hosszabb közfoglalkoztatás keretében megvalósuló beruházás: 2.500 e forint
Központi költségvetési szervtől összesen:
71.597 e forint
Biztos Kezdet Gyerekház támogatása: 6.245 e forint
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2017. évi tervezett bevétel összesen: 109.641 e forint
Az önkormányzat kiadási előirányzatainak tervezése
1. Működési kiadások
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok
A munkaadókat terhelő járulékok mértéke a munkabérek és egyéb rendszeres juttatások
tekintetében nem változik
Képviselő-testület határozata alapján tervezésre került a főállású polgármester illetménye,
költségtérítése, cafeteria juttatása, az alpolgármester tiszteletdíja, költségtérítése. A
falugondnok bére, valamint a közfoglalkoztatottak bére és a járulékok. Önkormányzati
rendelet alapján a képviselők tiszteletdíja. Az önkormányzat önként vállalt feladata a Biztos
Kezdet Gyerekház működtetése, melynek személyi és dologi kiadásai terezésre kerültek.
Személyi jellegű kiadás (bér) 76.050 e forint
Munkáltatót terhelő járulék
9.642 e forint
Dologi kiadás
23.949 e forint
Működési kiadás összesen: 109.641 e forint
Dologi és egyéb folyó kiadások, társadalom- és szociálpolitikai támogatások
A dologi kiadások tervezésénél az ésszerű takarékosság követelményének érvényesítése
céljából felül kell vizsgálni az egyes kiadások alakulását, rangsorolni kell a feladatokat. A
költségvetési szerv dologi kiadásainak jelentős hányadát az épületek, építmények
fenntartásával kapcsolatos közüzemi szolgáltatások igénybevétele teszi ki, elsődlegesen és
minden más kiadást megelőzően meg kell tervezni ezek fedezetét
Az önkormányzat költségvetésében jelentős nagyságrendet képvisel a települési támogatások
összege. Szociális területen a letisztult jogi szabályozásnak megfelelően meg kell őrizni az
elmúlt években kialakított helyi támogatási formákat (temetés költségeinek viseléséhez
nyújtott támogatás, gyógyszertámogatás, tüzelőanyag juttatás, lakhatási támogatások,
rendkívüli élethelyzet), melynek célcsoportjai az idősek, a fogyatékkal élők és a rászoruló
családok.
 Lakásfenntartási támogatás (100 fő x5.000.- forint x12 hó) 6.000 e forint,
 Temetési segély, rendkívüli települési támogatás, gyógyszertámogatás: 400 e
forint,
 Gyermekétkeztetés: 3.760 e forint.
Az előirányzatok tervezése során a 2016. évi feladatfinanszírozáshoz viszonyítva figyelembe
kell venni az ellátottak számát, várható növekedését, a mindenkori öregségi nyugdíjminimum
összegének változását.
A Bursa Hungarica pályázathoz kapcsolódó önkormányzati forrás összegét képviselő-testület
döntése határozza meg, a 2017. évi előirányzat tervezésénél figyelembe kell venni az
évközben visszautalt támogatásokat is.
A gyermekétkeztetés, valamint a szociális étkeztetés egyaránt kötelező feladata marad 2017.
évben is az önkormányzatoknak.
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Támogatásértékű kiadás 638 e forint
 Bursa Hungarica 1 fő x 2 f. év
 Orvosi Ügyelet támogatása 900/503 fő

100 e forint
472 e forint

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 460 e forint
 Belső ellenőri feladatok ellátása
120 e forint
 Falugondnok továbbképzés támogatása:
40 e forint
 Háziorvos, gyermekorvos támogatása:
300 e forint
Az Önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem állapít meg.
2. Felhalmozási kiadások:
- hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2.500 e forint
Az önkormányzat 2017. évi tervezett kiadása összesen: 109.441.- forint
A feladatalapú támogatással a helyi önkormányzatok által csak a kötelezően ellátandó,
törvényben meghatározott feladatok ellátásának költségvetési kiadási fedezete biztosított.
A költségvetés elfogadásakor fontos tudni, hogy a rendelet-tervezetben bemutatott
költségvetési egyensúly, csak optimális esetben tartható, rendkívüli esetekre nem tartalmaz
tartalékot.
Kovács Márta képviselő megkérdezi, hogy a köztemetőre. a közvilágításra és a közutakra
kapott támogatások mire lesznek felhasználva.
Szabó Zoltán polgármester válasza: Biztos, hogy az adott feladathoz kapcsolódóan lesz
felhasználva, de konkrétan még nem tudja, hogy mire.
Szabó Zoltán polgármester, - mivel további kérdés, vélemény nem volt - a rendelet-tervezet
elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a rendeletet-tervezetet - 4 fő döntéshozatalban való részvételével - 4 igen, 0
nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd megalkotta a rendeletet:
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2017.(II.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
(Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

2./ Napirendi pont tárgya:
Beszámoló a működési célra átadott pénzeszközök felhasználásáról
Előadó: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.)
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Szabó Zoltán polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy a Képviselőtestület 2016. évben a Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete részére nyújtott vissza
nem térítendő támogatást.
A Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete részére 2016. március 30. napján
megtartott ülésén a képviselő-testület a 32/2016.(III.30.) határozatában 10.000.- forint
összegű támogatást nyújtott - a működési költségekre. A vissza nem térítendő támogatás
biztosításáról megkötésre került a „Megállapodás”. A támogatás összegét a megállapodásban
foglaltak szerint a Támogatott áramszámla és postaköltségre fordíthatta.
A Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesület a támogatás összegével elszámolt, csatolta
az elszámoláshoz a bizonylatokat.
Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Szabó Zoltán polgármester, - mivel kérdés, vélemény nem volt - a határozati javaslat
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
7/2017. (II.15.) határozata
Tárgy: Beszámoló a működési célra átadott pénzeszközök
felhasználásáról
Balajt
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
(a
továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta a működési célra
átadott pénzeszközök felhasználásáról szóló beszámolót és az alábbi
döntést hozza:
Képviselő-testület a Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete
(3700 Kazincbarcika, Augusztus 20 tér 3. fsz. képviseli: Tomkóné
Kiss Mária Elnök) részére biztosított 10.000.- forint (azaz Tízezer
forint) összegű támogatás működési célra történő felhasználásáról
szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal

3./ Napirendi pont tárgya:
Balajt Község Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról
Előadó: jegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.)
Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja.
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Szabó Zoltán polgármester, - mivel kérdés, vélemény nem volt - a határozati javaslat
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
8/2017. (II.15.) határozata
Tárgy: Balajt Község Önkormányzata 2017. évi „Közbeszerzési
Terv”-ének elfogadásáról
Balajt
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
(a
továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta Balajt Község
Önkormányzata 2017. évi „Közbeszerzési Terv”-ének elfogadásáról
szóló előterjesztést.
Képviselő-testület Balajt Község Önkormányzata 2017. évi
„Közbeszerzési Terv”-ét - a határozat mellékleteként - elfogadja.
Képviselő-testület elrendeli az elfogadott közbeszerzési terv Balajt
Község Önkormányzat hivatalos honlapján történő közzétételét.
Határidő: 2017. február 28.
Felelős: polgármester, jegyző
Melléklet a 8/2017.(II.15.) határozathoz
BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2017. ÉVI
KÖZBESZERZÉSI TERVE

Záradék:
Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi „Közbeszerzési Terv”-ét a
8/2017.(II.15.) határozattal elfogadta.
Dr. Kernóczi Zsuzsanna
jegyző
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BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2017. ÉVI
KÖZBESZERZÉSI TERVE

Ajánlatkérő megnevezése: Balajt Község Önkormányzata
Érintett költségvetési év: 2017.
A közbeszerzés
tárgya és
mennyisége

Irányadó
eljárásrend

Tervezett
eljárási típus

Időbeli ütemezés
az eljárás
megindításának,
ill. a közbeszerzés
megvalósításának
tervezett időpontja

a szerződés teljesítésének
várható időpontja vagy a
szerződés időtartama

Sor kerül-e vagy sor
került-e az adott
közbeszerzéssel
összefüggésben
előzetes összesített
tájékoztató
közzétételére?

2017. II. félév

nem

2017. II. félév

2017. II. félév

nem

2017. II. félév

2017. II. félév

nem

Balajt, Fő út 28.
Gyermekház
épületének külső
rekonstrukciója

Nemzeti
Kbt. 113. §
eljárásrend szerinti
nyílt eljárás

2017. II. félév

Község
Önkormányzata
energetikai
korszerűsítése

Nemzeti
Kbt. 113.§
eljárásrend szerinti
nyílt eljárás

Egyedi
szennyvízkezelés

Nemzeti
Kbt.113.§
eljárásrend szerinti
nyílt eljárás

Balajt, 2017. február 15.

Szabó Zoltán
polgármester
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Dr. Kernóczi Zsuzsanna
jegyző

4./ Napirendi pont tárgya:
Balajt Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből
kötelezettségeinek megállapítása a költségvetési évet követő három évben
Előadó: polgármester

eredő

fizetési

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi.)
Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Szabó Zoltán polgármester, - mivel kérdés, vélemény nem volt - a határozati javaslat
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
9/2017. (II.15.) határozata
Tárgy: Balajt Község Önkormányzata adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
Balajt Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló előterjesztést
és a következő döntést hozza:
1.) Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§ alapján saját
bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet
követő három évre várható összegét a határozat mellékletét képező
táblázatban bemutatottak szerint állapítja meg.
2) A megállapított összegek alapján az Önkormányzat megfelel a
Stabilitási tv. 10. § (3) bekezdésében foglalt követelménynek, amely
szerint: „az önkormányzat 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot
keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége
az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben
sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%át”.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, illetve 2017. december 31.
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Melléklet a 9/2017. (II.15.) határozathoz

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő
fizetési kötelezettség
2017.

2018.

2019.

Összesen
7=(3+4+5+6)

2020.

Megnevezés

Sorszám

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1

1300

750

750

700

3500

2

180

110

110

110

510

3

160

90

80

90

420

4

10

200

200

200

610

5

0

0

0

0

0

Helyi adók
Osztalékok, koncessziós díjak
Díjak, pótlékok, bírságok
Tárgyi eszközök, immateriális
javak, vagyoni értékű jog
értékesítése, Vagyonhasznosításból
származó bevételek
Részvények, részesedések,
értékesítése
Vállalatértékesítésből,
privatizációból származó bevételek

6

0

0

0

0

0

Kezességvállalással kapcsolatos
megtérülés

7

0

0

0

0

0

Saját bevételek (01+…+7)

8

1650

1150

1140

1100

5040

9

825

575

570

550

2240

Előző év(ek)ben keletkezett
tárgyévi fiz5tési kötelezettség
(11+……+17)

10

0

0

0

0

0

Felvett, átvállalt hitel és annak
tőketartozása

11

0

0

0

0

0

Felvett, átvállalt kölcsön és annak
tőketartozása

12

0

0

0

0

0

Hitelviszonyt megtestesítő
értékpapír

13

0

0

0

0

0

Adott váltó

14

0

0

0

0

0

Pénzügyi lízing

15

0

0

0

0

0

Halasztott fizetés

16

0

0

0

0

0

Kezességvállalásból eredő fizetési
kötelezettség

17

0

0

0

0

0

Tárgyévben keletkezz, III.
kötelező, tárgyévet terhelő
fizetési kötelezettség (19+….+25)

18

0

0

0

0

0

Felvett, átvállalt hitel és annak
tőketartozása

19

0

0

0

0

0

Hitelviszonyt megtestesítő
értékpapír

20

0

0

0

0

0

Adott váltó

21

0

0

0

0

0

Pénzügyi lízing

22

0

0

0

0

0

Halasztott fizetés

23

0

0

0

0

0

Kezességvállalásból eredő fizetési
kötelezettség

24

0

0

0

0

0

25

0

0

0

0

0

26

825

575

570

550

2520

Saját bevételek (08. sor) 50 %-a

Fizetési kötelezettség összesen
(10+18)
Fizetési kötelezettséggel
csökkentett saját bevétel (09-25)
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5./ Napirendi pont tárgya:
Ügyrendi Bizottság 2017 évi munkatervének ismertetéséről
Előadó: bizottság elnöke
Szabó Zoltán polgármester felkéri az Ügyrendi Bizottság Elnökét ismertesse a képviselőtestülettel az Ügyrendi Bizottság 2017. évi munkatervét
Kovács Márta Ügyrendi Bizottság Elnöke tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy a
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 5/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelet 49. § (2) bekezdése alapján a bizottság éves
munkaterv alapján működik, melyet a képviselő-testület munkatervének megállapítását követő
30 napon belül kell elkészíteni. Az Ügyrendi Bizottság rendes üléseinek száma a képviselőtestület munkaterve alapján, a bizottság feladatához kapcsolódó napirendek alapján kerül
megtervezésre, a feladatához kapcsolódó egyéb ügyekben rendkívüli ülést tart.
A bizottsági ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a bizottság elnöke és egy tagja ír
alá.
A Szervezeti és Működési Szabályzat 3. mellékletében foglaltak szerint az Ügyrendi Bizottság
végzi a vagyonnyilatkozatok nyilvántartását és ellenőrzését.
Ügyrendi Bizottságnak ezzel kapcsolatos feladata lesz, mivel a vagyonnyilatkozatokat 2017.
január 31. napjáig kell benyújtani Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 39. §-a alapján.
Az Ügyrendi Bizottság elfogadta a 2017. évi munkatervét.
Szabó Zoltán polgármester megköszöni a tájékoztatást.
6./ Napirendi pont tárgya:
Polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról
Előadó: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 5. mellékletét képezi.)
Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Szabó Zoltán polgármester, - mivel kérdés, vélemény nem volt - a határozati javaslat
elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot - 4 fő döntéshozatalban való részvételével - 3 igen, 0 nem
szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő határozatát:
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Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2017. (II.15.) határozata
Tárgy: Polgármester szabadságolási ütemtervének a jóváhagyásáról
Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
Polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról szóló
előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1.
Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a
továbbiakban: Képviselő-testület) megállapítja, hogy Szabó Zoltán
főállású polgármester 2017. évben 57 munkanap szabadságra jogosult.
2.
Képviselő-testület a polgármester szabadságolási ütemtervét - a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a
továbbiakban: Kttv.) 225/C § (2) bekezdése alapján - a határozat
mellékleteként - jóváhagyja.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal, illetve folyamatos
Melléklet a 10/2017.(II.15.) határozathoz

Polgármester szabadságolási ütemterve
2017. évre
Hónap
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December
Összesen:

15

Kivenni tervezett
szabadságok száma (nap)
3
6
9

5
15
5
5
5
2
2
57

7./ Napirendi pont tárgya:
KBTF támogatási megállapodás jóváhagyásáról
Előadó: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 6. mellékletét képezi.)
Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Szabó Zoltán polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy a KBTF KözépBorsodi Nonprofit Kft. ügyvezetője elektronikus úton kérte a támogatási megállapodás
jóváhagyását, melyet az előterjesztéshez megküldésre került.
2016. május végén tartott taggyűlésen a KBTF Közép-Borsodi Nonprofit Kft. üzleti tervének
elfogadásakor a Kft. ügyvezetője jelezte a Kft. tagjai felé, hogy amennyiben a pályázati
döntések csúsznak és egyéb bevételekre a Kft. nem tesz szert előbb-utóbb, de október végére
finanszírozási gondjai lesznek a Kft-nek.
Beszámolt a Kft. ügyvezetője arról is, hogy bevételeket pályázat írásból, vállalkozásoknak
tartott pályázati tanácsadásból szerez a Kft., de előbbi tevékenysége véges,, mert
humánerőforrás rendelkezésre állásának hiánya miatt az önkormányzatoknak nyújtott
szolgáltatáson túl nincsen kapacitása, a vállalt feladatok rovására pedig nem lehet
bevételszerző tevékenységet folytatnia. Mivel pályázati döntések még nem születtek, ezért a
Kft. nem tud projektmenedzsment tevékenységgel kapcsolatos bevételre továbbra sem szert
tenni.
A helyzet 2016. év végére tarthatatlanná vált, az ügyvezető többször jelezte az alapítók felé,
majd 2017. január 16-án összeült a Felügyelő Bizottság megtárgyalni, hogy a finanszírozási
gondokat hogyan lehetne áthidalni.
A lehetőségek vizsgálata után a Felügyelő Bizottság javaslatot tett arra, hogy leggyorsabb és
legköltséghatékonyabb megoldás lehet a tag önkormányzatok részéről egyszeri működési
támogatás nyújtása a települések lélekszáma szerint 200.- Ft/fő összegben.
A működési támogatás megállapodás alapján, elszámolás terhe mellett kerülne megfizetésre.
Balajt település lakosság száma: 502 fő x 200.- forint, éves szinten: 104.000.- forint, melynek
fedezetét az önkormányzat 2017. évi költségvetése terhére szükséges biztosítani.
A határozati javaslat „A” és „B” változatot tartalmaz.
Szabó Zoltán polgármester javasolja az „A” változatelfogadását azzal a módosítással, hogy
kerüljön be a megállapodásba, hogy az önkormányzat egyszeri működési támogatást nyújt.
Szabó Zoltán polgármester a módosító javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot - 4 fő döntéshozatalban való részvételével - 4 igen, 0 nem, 0
tartózkodás mellett elfogadta.
Szabó Zoltán polgármester, - mivel kérdés, vélemény nem volt - az előterjesztés határozati
javaslatának az elfogadását – a módosítással együtt - szavazásra bocsátja.
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Képviselő-testület a javaslatot - a módosítással együtt - 4 fő döntéshozatalban való
részvételével - 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő
határozatot:
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2017. (II.15.) határozata
Tárgy: KBTF támogatási megállapodás jóváhagyásáról
Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:
Képviselő-testület) megtárgyalta a KBTF támogatási megállapodás
jóváhagyásáról szóló előterjesztést és a következő döntést hozza:
Képviselő-testület Balajt Község Önkormányzata (székhelye: 3780
Balajt, Fő út 55., képviseli: Szabó Zoltán polgármester), mint
Támogató és a KBTF Közép-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft.
(székhelye: 3780 Edelény, Borsodi út 2. képviseli Nagyné Sándor
Edina ügyvezető) Támogatott között létrejött „Megállapodás” -t módosítással együtt, mely szerint az Önkormányzat egyszeri
támogatást biztosít - a határozat mellékleteként - jóváhagyja.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított
„Megállapodás” aláírására.
Képviselő-testület a Támogatott részére az önkormányzat 2017. évi
költségvetése terhére 104.000.- forint (azaz Száznégyezer forint)
támogatást biztosít, a település lélekszáma szerint 200.-forint/fő
összegben.
Határidő: 2017. február 23.
Felelős: polgármester, jegyző
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Melléklet a 11/2017.(II.15.) határozathoz
MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről

Balajt Község Önkormányzata
székhelye: 3780 Balajt, Fő út 55.
képviseli: Szabó Árpád Zoltán polgármester
adószám: 15548689-1-05
bankszámlaszám: 12037805-00124023-00100007
mint Támogató (továbbiakban: Támogató)

másrészről a

KBTF Közép-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft
székhelye: 3780 Edelény, Borsodi út 2.
képviseli: Nagyné Sándor Edina ügyvezető
adószám: 25401037-2-05
bankszámlát vezető pénzintézet neve:
Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet
bankszámlaszám: 54300053-10010134-00000000
mint Támogatott (továbbiakban: Támogatott)

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1.

Szerződő felek rögzítik, hogy Támogató Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017.
(II.15.) határozata alapján 104.000,- forint (azaz Száznégyezer forint) egyszeri támogatást biztosít
Támogatottnak.

2.

A Támogatott a támogatási összeget kizárólag a 2016-2017. évi működésével összefüggésben felmerülő
költségeire fordíthatja. Támogatott a támogatást más személy vagy szervezet részére támogatásként
tovább nem adhatja.

3.

A pénzügyi támogatást Támogató 8 napon belül átutalja a Támogatott bankszámlájára.

4.

Támogatott kijelenti, hogy esedékessé vált és meg nem fizetett adó vagy adók módjára behajtható
köztartozása, járulékfizetési kötelezettsége a jelen megállapodás aláírásának a napján nincs. Támogatott
jelen megállapodás aláírásával nyilatkozik arról, hogy nincs köztartozása.

5.

Támogatott köteles a pénzösszeg felhasználását elkülönítetten és naprakészen nyilvántartani. A
támogatás rendeltetésszerű felhasználását Támogató, illetve az általa megbízott személy ellenőrizheti. Ennek
keretében az ellenőrzést végző jogosult helyszíni ellenőrzést tartani, a megállapodáshoz kapcsolódó
dokumentumokat megvizsgálni és a teljesítés során eljáró személyektől felvilágosítást kérni.

6.

Amennyiben jelen megállapodásban vállalt kötelezettség megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba
ütközik, vagy jelentős késedelmet szenved, Támogatott haladéktalanul köteles azt írásban Támogatónak
jelezni.

7.

Támogatott köteles a felhasználást követően, legkésőbb 2018. január 31. napjáig a célok
megvalósulásáról, illetve a megítélt pénzösszeg felhasználásáról elszámolást, szakmai beszámolót
készíteni és azt Balajt Község Önkormányzata részére megküldeni.
Amennyiben a támogatásból fel nem használt összeg marad vissza, úgy Támogatott azt köteles Támogató
részére az elszámolást követő 30 napon belül megfizetni.

8.

A támogatási összeg felhasználása kizárólag a Támogató egyetértésével, és előzetes, írásbeli
hozzájárulásával módosítható.

9.

Ha Támogatott az elszámolási kötelezettségnek a megállapodásban rögzített időpontig nem tesz eleget,
további támogatásban nem részesülhet.
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10. Amennyiben a Támogatott nem teljesíti elszámolási kötelezettségét, nem készíti el, illetőleg nem nyújtja be
időben a szakmai beszámolót, a támogatási összeget Támogatott a mindenkori jegybanki alapkamat
kétszeresének megfelelő mértékű kamattal növelten haladéktalanul köteles visszautalni a Támogató
bankszámlájára.
12. Felek tudomásul veszik, hogy jelen megállapodást külön jogszabályban feljogosított szervek is jogosultak
ellenőrizni. Támogatott vállalja, hogy az esetleges vizsgálat esetén az ellenőrzést végző szervek részére a
kért felvilágosítást megadja, jelen megállapodás teljesítésével kapcsolatos iratokat bemutatja, és szükség
esetén másolatban átadja.
13. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az
irányadóak.
14. Felek a közöttük felmerülő jogvita esetére – értékhatártól függően – a Kazincbarcikai Járásbíróság, illetve a
Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
15. A jelen megállapodást a Szerződő Felek kölcsönösen átolvasták, és azt, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.

Dátum, …….……………….

Dátum, Balajt, 2017. február 15.

…………………………………….
KBTF Közép-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft.
képv.: Nagyné Sándor Edina ügyvezető
Támogatott

Ellenjegyzem:

…………………………………….
Balajt Község Önkormányzata
képv: Szabó Árpád Zoltán polgármester
Támogató

Pénzügyi ellenjegyző:
...............................................
Jogi ellenjegyző:
...............................................
jegyző

19

Megállapodás melléklete
ELSZÁMOLÓ LAP
…………………………………… Önkormányzata által nyújtott támogatás felhasználásáról
Támogatást nyújtó megnevezése: (a megfelelő rész aláhúzandó, kitöltendő)
képviselő-testület; ………………………..…. polgármester: ……...................………..
Támogatást igénybevevő
neve, címe: …………………………………………….……..…………………………………
képviselője, elérhetősége: ………………………….………………………...…………………
A támogatásról rendelkező döntés száma: ……………….……………………………….….
A támogatás célja: ………………………………………………………………………………
Mellékletek száma: …………….………….
Sorszám

A kifizetés

A bizonylat
kiállítója

kelte

száma

jogcíme

összege

összesen:
Az elszámoló lapon szereplő adatok helyességét, valódiságát, valamint a pénzügyi és számviteli jogszabályok szerinti elszámolását, továbbá a
támogatásnak a támogatási megállapodásban / szerződésben foglalt célra történő felhasználását igazoljuk. Az elszámolásban feltüntetett és
csatolt bizonylatmásolatok eredeti példányainak érvénytelenítése* megtörtént. Igazoljuk továbbá, hogy az itt elszámolt tételeket más
elszámolásban nem szerepeltetjük / szerepeltettük.

…………………………………., ……… év ………………….. hó ……. nap
ph.
……………………………………………
a Támogatott cégszerű aláírása
*Érvénytelenítésként az eredeti számlán szükséges feltüntetni a támogatót, a határozatszámot, a támogatás jogcímét.

20

Záradék:
A pénzügyi beszámolót ELFOGADOM
NEM FOGADOM EL.
Megjegyzés: …………………………………………………………………………………….
A pénzügyi elszámolást ellenőrizte: …………………………………………
A pénzügyi Elszámoló lap – szükség szerint – sokszorosítható

8./ Napirendi pont tárgya:
Falugondnoki szolgálat 2017. évi továbbképzési tervének jóváhagyásáról
Előadó: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 7. mellékletét képezi.)
Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Szabó Zoltán polgármester, - mivel kérdés, vélemény nem volt - a határozati javaslat
elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot - 4 fő döntéshozatalban való részvételével - 3 igen, 0 nem
szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő határozatát:
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2017. (II.15.) határozata
Tárgy: Falugondnoki szolgálat 2017. évi továbbképzési tervének
jóváhagyásáról
Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:
Képviselő-testület) megtárgyalta a falugondnoki szolgálat 2016. évi
továbbképzési terve jóváhagyásáról szóló előterjesztést.
Képviselő-testület a falugondnoki szolgálat 2017. évi továbbképzési
tervét - a határozat mellékleteként - jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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Melléklet a 12/2017. (II.15.) határozathoz

TOVÁBBKÉPZÉSI TERV
FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT BALAJT
2017. ÉV

-

Továbbképzésben részt vevő: 1 fő (Ádám Ferenc Györgyné falugondnok)
Várható távolléti idő: 3 munkanap
Helyettesítés rendje: a helyettesítésről a polgármester gondoskodik
A továbbképzésre fordítható forrás: 40.000.- forint

Továbbképzési kötelezettségét teljesíti: nem (a jelenlegi továbbképzési időszak 2012.
szeptember 27. napjától 2018. szeptember 26. napjáig tart, mely időszakban 60 pontot kell
megszereznie, és amely időszakban továbbképzésen nem vett részt.)
Balajt, 2017. február 15.
Szabó Zoltán
polgármester

9./ Napirendi pont tárgya:
Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete támogatás iránti kérelméről
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 Kazincbarcikai
Mozgáskorlátozottak Egyesülete az előterjesztéshez mellékelt kérelmében támogatás iránti
kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez.
Az Egyesület különböző szolgáltatásokat nyújt a hozzá forduló tagjainak: sorstársi tanácsadás,
gyógyászati segédeszközök kölcsönzése, beszerzéséhez tanácsadás, egészségügyi előadások
szervezése, szabadidős tevékenységek, kirándulások szervezése, akadálymentesítési
tanácsadás, életvezetési tanácsadás, gazdasági és munkaerő-piaci tanácsadás, gépkocsi
szerzési támogatás ügyintézése, foglalkoztatási rehabilitáció, a mozgáskorlátozottak
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lakásakadály-mentesítéséhez, a szociális célú Erzsébet Program üdüléséhez, a fogyatékossági
támogatás igényléséhez adnak segítséget többek közt. Igyekezzenek munkahelyet teremteni,
tanácsot adni a még dolgozni akaró, aktív korban lévő sorstársaiknak.
2006. óta akkreditált foglalkoztatók, s 7 fő megváltozott munkaképességű embernek adnak
munkát, akik az egyesület napi feladatai végzik.
Bevételeik a tagdíjakból, adományokból, pályázati pénzekből, önkormányzati támogatásból, s
az Szja 1 %-ból áll. Pályázni csakis önrésszel lehet, s nagy erőfeszítéseket tesznek, hogy elő
tudják teremteni, hiszen egy irodát is működtetnek a vele járó költségekkel.
Minden évben támogatásért fordulnak a működési területükön lévő önkormányzatokhoz, hogy
fenntartási költségeikhez járuljanak hozzá.
Képviselő-testület az Egyesület részére 2016. évben 10.000,- forint összegű támogatást
nyújtott.
Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Egyesület részére 15.000,- forint összegű
támogatást biztosítson a működéséhez az önkormányzat 2017. évi költségvetése terhére.
Szabó Zoltán polgármester, - mivel kérdés, vélemény nem volt - a határozati javaslat
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
13/2017. (II.15.) határozata
Tárgy: Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete támogatási
iránti kérelméről
Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:
Képviselő-testület) megtárgyalta a Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak
Egyesülete támogatás iránti kérelméről szóló előterjesztést.
Képviselő-testület a Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete
részére 15.000,- forint (azaz Tizenötezer forint) összegű vissza nem
térítendő támogatást biztosít a működéséhez az önkormányzat 2017. évi
költségvetés terhére.
Képviselő-testület Balajt Község Önkormányzata (3780 Balajt, Fő út
55., képviseli: Szabó Zoltán polgármester) Támogató, másrészt
Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesület közhasznú szervezet –
(3700 Kazincbarcika, Augusztus 20. tér 3. fsz., képviseli: Tomkóné
Kiss Mária egyesületi elnök) továbbiakban: Támogatott között
önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló „Megállapodás”-t – a
határozat melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vissza nem
térítendő támogatás biztosításáról szóló „Megállapodás” aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, illetve 2017. február 28.
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Melléklet a 13/2017.(II.15.) határozathoz
MEGÁLLAPODÁS
vissza nem térítendő támogatás biztosításáról
mely létrejött egyrészt Balajt Község Önkormányzata, Balajt, Fő út 55. szám adószáma:
15548689-1-05 (képviseli: Szabó Zoltán polgármester) továbbiakban: Támogató,
másrészt Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete közhasznú szervezet – 3700
Kazincbarcika, Augusztus 20. tér 3. fsz. (képviseli: Tomkóné Kiss Mária egyesületi
elnök), továbbiakban: Támogatott között önkormányzati támogatás felhasználására.
1.) Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 15.000.- forint, (azaz
Tizenötezer forint) vissza nem térítendő támogatást biztosít a Támogatott részére.
2.) Támogatott nyilatkozik, hogy nincs 30 napon meghaladó köztartozása.
3.) Támogatott vállalja, hogy az 1.) pontban jelölt összeget az alábbi célokra fordítja:
a) áramszámla
b) postaköltség
4.) Támogató a 1.) pontban foglaltaknak megfelelően a támogatást utalja a Kazincbarcikai
Mozgáskorlátozottak Egyesülete OTP Bank Nyrt. Kazincbarcika 11734152-24012421
számlaszámára.
5.) Támogatott vállalja, hogy a támogatást kizárólag a 3.) pontban megjelölt célokra
használja fel. A támogatás felhasználásáról a Támogatott legkésőbb 2017. január 31.
napjáig részletes, írásbeli elszámolást készít a Szendrőládi Közös Önkormányzati
Hivatal Balajti Kirendeltsége (a továbbiakban: Hivatal) részére. Az elszámolás alapját
képező bizonylatokat, dokumentumokat és egyéb iratokat Támogató elévülési
határidőn belül bármikor ellenőrizheti a Hivatal útján.
6.) Támogató jogosult a 3.) pontban foglalt cél megvalósulását a Hivatal megbízott
képviselője útján bármikor - a helyszínen is - ellenőrizni.
7.) Amennyiben a Támogatott az összeg felhasználásával nem tud elszámolni, vagy a
felhasználás nem felel meg a 3.) pontban rögzített célnak, úgy a támogatás teljes, vagy
részösszegét vissza kell fizetni haladéktalanul.
8.) Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak
Egyesülete ezen szerződés valamely pontját nem teljesíti, úgy Támogató a támogatás
folyósítását felfüggeszti, illetve súlyosabb esetben megszünteti.
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Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. ide vonatkozó szabályai
irányadóak.
Kazincbarcika, 2017. február …..

Balajt, 2017. február 15.

…………………………………..
támogatott

………………………………….
támogató cégszerű aláírása

Pénzügyi ellenjegyzés:
…………………………………………
10./ Napirendi pont tárgya:
Indítványok, javaslatok
Szabó Zoltán polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy a képviselőkkel
történt egyeztetés alapján a Kulturális Nap 2017. július 8. napján kerül megtartásra.
Kovács Márta képviselő érdeklődik a rongyszőnyeg készítő tanfolyam indulásának
időpontjáról.
Szabó Zoltán polgármester tájékoztatja képviselő asszonyt, hogy a tanfolyam 2016. február
23. napján csütörtökön 9 órakor kezdődik.
Kovács Márta képviselő elmondja, hogy szeretne ott lenni az induláskor, továbbá kifejti
azon véleményét, hogy jó volna, ha ezen a tanfolyamom az arra jelentkezők mind ott
lennének a tanfolyam ideje alatt, és ténylegesen megtanulnák az ott elhangzottakat.
Kovács Márta képviselő kéri, hogy a családgondozó a településre újonnan beköltözött család
életkörülményeit vizsgálja meg, és amennyiben szükséges a 8 kiskorú gyermek érdekében a
szükséges intézkedést tegye meg.
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.
Szabó Zoltán
polgármester
Csathó László
jegyzőkönyv hitelesítő
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Dr. Kernóczi Zsuzsanna
jegyző
Kovács Márta
jegyzőkönyv hitelesítő

