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JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Balajt község önkormányzati Képviselő-testületének 2013. évi január hó 23. napján, szerda 

17 óra 
00

 perces kezdettel a községháza hivatalos helyiségében, nyílt körben megtartott 

rendkívüli ülésén elhangzottakról. 

 

Jelen vannak: Szabó Zoltán    polgármester 

 Csathó László    alpolgármester  

   Kiss Ferencné    képviselő 

 

 

Tanácskozási joggal jelen van:  Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző 

 Cserged Marianna  igazgatási ügyintéző, 

        jegyzőkönyvvezető  

 

           

Távol van:   Berzi István     képviselő    

  Dánielné Tóth Beáta    képviselő 

        

 

 

 

Szabó Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, s figyelembe véve az Ötv. 14. §-ában 

foglaltakat megállapítja, hogy Balajt község Képviselő-testülete határozatképes, mivel a 

testület tagjai közül 3 fő jelen van. 

 

Javaslatot tesz az ülés napirendjére: 

 

Az elhangzott javaslatnak megfelelően a jelenlévő képviselők és a polgármester 

egybehangzóan – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő 

napirendet fogadta el: 

 

Napirend: 

1. Ládbesenyő – Abod – Balajt Körjegyzőség megszüntető Okiratának 

módosítása, jóváhagyása. 

Előadó: polgármester, körjegyző 

  

 

 

mailto:onkormanyzat@balat.hu


A napirend tárgyalása: 

 

 

1. Napirendi pont 

 

Ládbesenyő – Abod – Balajt Körjegyzőség Megszüntető Okiratának módosítása, 

jóváhagyása. 

 

 

Szabó Zoltán polgármester: Abod község Önkormányzata nem csatlakozott Közös 

Önkormányzati Hivatalhoz 2013. január 1. napjával, így a Ládbesenyő-Abod-Balajt 

Körjegyzőség Megszüntető Okiratát módosítani kell, mivel a Megszüntető Okirat 

elfogadásakor ez a tény még nem volt ismeretes. Az előterjesztés alapján a módosítást 

a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlom. 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.) 
 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta:  

 

 Balajt Község  Önkormányzat Képviselő-testületének                        

 3/2013.  (I.23.) sz. határozata 

 

           Tárgy: Ládbesenyő-Abod-Balajt Körjegyzőség Megszüntető Okiratának 

módosításáról, és módosításokkal egységes szerkezetben történő jóváhagyásáról 

 

 

 Balajt község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Ládbesenyő-Abod-Balajt Körjegyzőség 161/2012. (XII.12.) sz. határozatával elfogadott, 

„Megszüntető Okirat”-át az alábbiak szerint módosítja:  

 

1./ A Megszüntető Okirat 6. a.) pontja helyébe a következő lép:  

a.) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. §- a alapján: általános 

jogutódlással történő megszüntetés átalakítással: ezen belül egyesítés: ezen belül 

összeolvadás. Ládbesenyő Község Önkormányzata és Balajt Község Önkormányzata 

Szendrőlád Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalával alapít közös hivatalt, 

Abod Község Önkormányzata 2013. január 01. napjával nem csatlakozott Közös 

Önkormányzati Hivatalhoz.  

 

 

2./ A Megszüntető Okirat 7. pontja helyébe a következő lép:  

 

 

Közfeladatának jövőbeni ellátása:  

a.) a közfeladat jövőbeni ellátása módjának, illetve szervezeti formájának 

meghatározása, jogutód megnevezése: a közfeladat jövőbeni ellátására általános jogutód, 

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, Ládbesenyő Község Önkormányzat és 

Balajt Község Önkormányzat vonatkozásában a Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal 

alapításával és fenntartásával történik a megszűnő költségvetési szerv közfeladataira teljes 

körűen kiterjedően.  



Abod Község Önkormányzat vonatkozásában a Magyarország helyi Önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146/B. §. /2/ bekezdésének b./ pontja értelmében az 

átmeneti időszakban a Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal látja el a hivatali 

közfeladatokat.  

 

b.) a közfeladat jövőbeni ellátásához szükséges köztulajdon meghatározása:  
  a megszüntetésre kerülő költségvetési szerv közfeladatai ellátását szolgáló ingatlan- 

természetben: Ládbesenyő, Kossuth út 64.  szám  és Balajt, Fő út 55. szám alatti Községháza , 

a megszűnő költségvetési szerv használatában álló helyiségeit, valamint az e helyiségekben 

lévő ingó vagyont a megszüntető szerv az általános jogutód: Szendrőládi Közös 

Önkormányzati Hivatal (3751. Szendrőlád, Fő út 63.sz.) használatába adja, míg az Abod, 

Magyar út 42. sz. alatti Községháza, a megszűnő költségvetési szerv használatában álló 

helyiségeit, valamint az e helyiségekben lévő ingó vagyont a megszüntető szerv az átmeneti 

időszakban a Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal (3751. Szendrőlád, Fő út 63.sz.) 
használatába adja, a megszüntetésre kerülő szerv közfeladatai folyamatos, zökkenőmentes 

ellátása érdekében. 

c.) a költségvetési szervnél foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói 

intézkedések meghatározása, a határidők kijelölése, a közfeladatokat a továbbiakban 

ellátó szervek részéről történő továbbfoglalkoztatás lehetősége: a megszüntetésre kerülő 

költségvetési szerv foglalkoztatottjai egy részének a jogviszonya – beleegyezésük esetén – a 

jogutód költségvetési szervhez: a Ládbesenyő- Abod - Balajt Körjegyzőség székhelyén, illetve 

a balajti hivatalában dolgozó foglalkoztatottak esetében a Szendrőládi Közös Önkormányzati 

Hivatal létrehozására irányuló társulási megállapodásában rögzítettek figyelembevételével 

történő áthelyezéssel folyamatos jogviszonynak minősül. 

A Ládbesenyő – Abod – Balajt Körjegyzőség abodi hivatalában foglalkoztatott 

vonatkozásában külön megállapodás alapján az átmeneti időszak időtartamára (Abod 

község Önkormányzatának közös hivatal alapításának időpontjáig) - a Szendrőládi 

Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására irányuló társulási megállapodásában 

rögzítettek figyelembevételével történő áthelyezéssel folyamatos jogviszonynak minősül. 

A további foglalkoztatottak (egy fő és egy üres álláshely) az Edelényi Járási Hivatal 

állományába kerülnek át. Az áthelyezéseket a jogutód költségvetési szervek törzskönyvi 

nyilvántartásba vételét követően haladéktalanul, de legkésőbb a nyilvántartásba vételről szóló 

döntés kézhezvételét követő 15 napon belül végre kell hajtani. 

 

3./ A Képviselő-testület a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a 

határozat mellékleteként jóváhagyja. 

 

4./ A képviselő-testület elrendeli a módosított és egységes szerkezetbe foglalt „Megszüntető 

Okirat” Magyar Államkincstár részére történő megküldését.  

 

 

 

Szabó Zoltán polgármester 
Mivel más hozzászólás, javaslat nem hangzott el, megköszönte a képviselők, résztvevők 

megjelenését és az ülést bezárta. 

 

K. m .f. 

 

 

 Szabó Zoltán  Hornyákné Szilasi Melinda 

 polgármester  aljegyző 

 

 

 



1. számú melléklet 

 
Készítette:                          Hornyákné Szilasi Melinda 

         aljegyző 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Balajt Község Képviselő-testületének  

2013. január 23. napján tartandó rendkívüli nyílt testületi ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Balajt Község Önkormányzata 2012. december 28. napján kezdeményezte a Magyar 

Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóságnál Ládbesenyő-Abod-Balajt 

Körjegyzőség, mint költségvetési szerv törlését a törzskönyvi nyilvántartásból. 

 

A megszüntető okirat elfogadásakor, még nem volt ismert tény az, hogy Abod község 

Önkormányzata 2013. január 1. napjával nem csatlakozik Közös Önkormányzati Hivatalhoz.  

A fentieket figyelembe véve szükségessé vált a megszüntető okiratban a megszűnés módját, 

illetve a közfeladat jövőbeni ellátása pontot Abod Község Önkormányzata vonatkozásában 

felülvizsgálni, illetve módosítani.  

 

A Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146/B. §. /2/ 

bekezdésének b./ pontja értelmében:  

 

„ Ha a hivatali feladatok ellátását 2012. december 31-éig körjegyzőség biztosította és a 

körjegyzőség egy vagy több tagja közös önkormányzati hivatal létrehozására kötelezett, az 

átmeneti időszakban 

- ha a megszűnő körjegyzőség tagjai közül egyes tagok polgármesteri hivatalt vagy közös 

önkormányzati hivatalt hoznak létre, a közös önkormányzati hivatalhoz nem csatlakozott volt 

körjegyzőségi tag vagy tagok számára az a polgármesteri hivatal vagy az a közös 

önkormányzati hivatal látja el a hivatali teendőket, amelyet a körjegyzőség korábbi székhelye 

alakít vagy amelyben részt vesz” 

 

A fenti jogszabályi rendelkezést figyelembe véve Abod Község Önkormányzata tekintetében 

az átmeneti időszakban a Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal látja el a hivatali teendőket.  

 

 Abban az esetben, ha a körjegyzőség megszűnik, és valamely tag (jelen esetben Abod község 

Önkormányzata) másnappal nem lesz egy közös hivatal tagja, vagy kényszerkijelölés lesz a 

kormányhivatal által, akkor ennek az önkormányzatnak a 2012. évi körjegyzősége már nem jelenhet 

meg jogelődként annál a közös hivatalnál. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a megszüntető okiratot az előterjesztés határozati 

javaslat mellékletekében szereplő tartalommal elfogadni és jóváhagyni szíveskedjenek.  

 

Balajt, 2013. január 18. 

 

 

Tisztelettel: 

 

                                                                                          Szabó Zoltán sk. 

 polgármester 



           

 

Előterjesztés 

 

balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23. napján megtartott rendkívüli 

nyílt ülésére. 

 

HATÁROZATI   JAVASLAT 

 

…………………….Község Önkormányzat Képviselő-testületének …./2013. 

…….(………..) HATÁROZATA  

 

Tárgy: Ládbesenyő-Abod-Balajt Körjegyzőség Megszüntető Okiratának módosításáról, 

és módosításokkal egységes szerkezetben történő jóváhagyásáról.  

 

A Képviselő-testület a Ládbesenyő-Abod-Balajt Körjegyzőség 122/2012.(XII.13.) 

határozatával elfogadott, „Megszüntető Okirat”-át az alábbiak szerint módosítja:  

 

1./ A Megszüntető Okirat 6. a.) pontja helyébe a következő lép:  

 

a.) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. §- a alapján: általános 

jogutódlással történő megszüntetés átalakítással: ezen belül egyesítés, ezen belül 

összeolvadás. Ládbesenyő Község Önkormányzata és Balajt Község Önkormányzata 

Szendrőlád Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalával alapít közös hivatalt, 

Abod Község Önkormányzata 2013. január 01. napjával nem csatlakozott Közös 

Önkormányzati Hivatalhoz.  

 

 

2./ A Megszüntető Okirat 7. pontja helyébe a következő lép:  

 

Közfeladatának jövőbeni ellátása:  

d.) a közfeladat jövőbeni ellátása módjának, illetve szervezeti formájának 

meghatározása, jogutód megnevezése: a közfeladat jövőbeni ellátására általános 

jogutód, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, Ládbesenyő Község 

Önkormányzat és Balajt Község Önkormányzat vonatkozásában a Szendrőládi Közös 

Önkormányzati Hivatal alapításával és fenntartásával történik a megszűnő 

költségvetési szerv közfeladataira teljes körűen kiterjedően.  

Abod Község Önkormányzat vonatkozásában a Magyarország helyi 

Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146/B. §. /2/ 

bekezdésének b./ pontja értelmében az átmeneti időszakban a Szendrőládi Közös 

Önkormányzati Hivatal látja el a hivatali közfeladatokat.  

 

 

 

e.) a közfeladat jövőbeni ellátásához szükséges köztulajdon meghatározása:  
  a megszüntetésre kerülő költségvetési szerv közfeladatai ellátását szolgáló ingatlan- 

természetben: Ládbesenyő, Kossuth út 64.  szám  és Balajt, Fő út 55. szám alatti 

Községháza , a megszűnő költségvetési szerv használatában álló helyiségeit, valamint 

az e helyiségekben lévő ingó vagyont a megszüntető szerv az általános jogutód: 

Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal (3751. Szendrőlád, Fő út 63.sz.) 

használatába adja, míg az Abod, Magyar út 42. sz. alatti Községháza , a megszűnő 

költségvetési szerv használatában álló helyiségeit, valamint az e helyiségekben lévő 

ingó vagyont a megszüntető szerv az átmeneti időszakban a Szendrőládi Közös 

Önkormányzati Hivatal (3751. Szendrőlád, Fő út 63.sz.) használatába adja, a 



megszüntetésre kerülő szerv közfeladatai folyamatos, zökkenőmentes ellátása 

érdekében. 

f.) a költségvetési szervnél foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói 

intézkedések meghatározása, a határidők kijelölése, a közfeladatokat a 

továbbiakban ellátó szervek részéről történő továbbfoglalkoztatás lehetősége: a 

megszüntetésre kerülő költségvetési szerv foglalkoztatottjai egy részének a 

jogviszonya – beleegyezésük esetén – a jogutód költségvetési szervhez: a Ládbesenyő- 

Abod - Balajt Körjegyzőség székhelyén, illetve a balajti hivatalában dolgozó 

foglalkoztatottak esetében a Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására 

irányuló társulási megállapodásában rögzítettek figyelembevételével történő 

áthelyezéssel folyamatos jogviszonynak minősül. 

A Ládbesenyő – Abod – Balajt Körjegyzőség abodi hivatalában foglalkoztatott  

vonatkozásában külön megállapodás alapján az átmeneti időszak időtartamára 

(Abod község Önkormányzatának közös hivatal alapításának időpontjáig) - a 

Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására irányuló társulási 

megállapodásában rögzítettek figyelembevételével történő áthelyezéssel 

folyamatos jogviszonynak minősül. 

A további foglalkoztatottak (egy fő és egy üres álláshely) az Edelényi Járási Hivatal 

állományába kerülnek át. Az áthelyezéseket a jogutód költségvetési szervek 

törzskönyvi nyilvántartásba vételét követően haladéktalanul, de legkésőbb a 

nyilvántartásba vételről szóló döntés kézhezvételét követő 15 napon belül végre kell 

hajtani. 

 

3./ A Képviselő-testület a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot  a 

határozat mellékleteként jóváhagyja. 

 

4./ A képviselő-testület elrendeli a módosított és egységes szerkezetbe foglalt   

„Megszüntető Okirat” Magyar Államkincstár részére történő megküldését.  

 

 

Határidő:   azonnal 

 

Felelős:   polgármester,  aljegyző 

 

 

K.m.f. 

 

            Szabó Zoltán sk.     Hornyákné Szilasi Melinda sk. 

    polgármester              aljegyző 

 
 

 


