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JEGYZŐKÖNYV
Balajt község önkormányzati Képviselő-testületének 2013. évi május hó 13. napján, hétfő 8
óra 00 perces kezdettel a községháza hivatalos helyiségében, nyílt körben megtartott
rendkívüli ülésén elhangzottakról.
Jelen vannak: Szabó Zoltán
Csathó László
Dánielné Tóth Beáta
Kiss Ferencné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Kernóczi Zsuzsanna
Cserged Marianna

Távol van:

Berzi István

jegyző
igazgatási ügyintéző,
jegyzőkönyvvezető

képviselő

Szabó Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, s figyelembe véve az Mötv. 47. §ában foglaltakat megállapítja, hogy Balajt község Képviselő-testülete határozatképes, mivel a
testület tagjai közül 4 fő jelen van.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére:
Az elhangzott javaslatnak megfelelően a jelenlévő képviselők és a polgármester
egybehangzóan – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő
napirendet fogadta el:

Napirend:
1. 2013. évi szociális nyári gyermekétkeztetés.
Előadó: polgármester
2. Pályázathoz szükséges saját forrás biztosítása.
Előadó: polgármester

A napirend tárgyalása:

1. Napirendi pont
2013. évi szociális nyári gyermekétkeztetés.
Szabó Zoltán polgármester: 2013. évben is lehetőség nyílik a települési önkormányzat
számára, hogy támogatást kérjen a szociális nyári gyermekétkeztetés megszervezéséhez. A
tavalyi évben amennyire féltünk tőle, ahhoz képest elég jól sikerült megszerveznünk.
Véleményem szerint idén is próbáljuk meg kihasználni ezt a lehetőséget. Én már beszéltem,
egyeztettem Edelény város polgármesterével és jegyzőjével is, hogy a múlt évhez hasonlóan a
segítségükkel, hozzájárulásukkal a Borsodi Általános Iskola konyháját igénybe véve
szerveznénk meg a meleg étel előállítását. A tavalyi évhez hasonlóan ismételten 44
munkanapra pályáznánk meg a támogatás összegét, mert a konyhának szüksége van a nyár
folyamán leállásra, karbantartási munkák elvégzésére, ezért 54 munkanapra nem tudják
vállalni. Azért volt szükség rendkívüli testületi ülés összehívására, mert a pályázat
elektronikus úton történő benyújtásának határideje 2013. május 16. napja.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a 2013. évi szociális nyári gyermekétkeztetést az
előterjesztésre tekintettel megvitatni, majd azt elfogadni szíveskedjen!
( Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.)
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének
64/2013. (V.13.) sz. határozata
Tárgy: 2013. évi szociális nyári gyermekétkeztetés.
Balajt község Önkormányzatának Képviselő-testülete
döntött arról, hogy a 30/2013. (IV.30.) EMMI rendelet nyújtotta támogatás igénylésével a
2013. évi szociális nyári gyermekétkeztetést 44 munkanapra, 148 fő rendszeres
gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermek után, 2.865.280,- Ft (440,- forint/fő/nap)
összegben kívánja igénybe venni.
Mivel a melegétkeztetést – helyben működő melegkonyha, nyári tábor hiányában – nem tudja
megszervezni, ezért az étel elkészítése a Borsodi Általános Iskola (Edelény) konyháján
történik, majd a becsomagolt étel kiosztására Balajt Község Önkormányzat Hivatalának
épületében kerül sor. Egyben vállalja, hogy az étkeztetéshez kapcsolódóan szabadidős
programot biztosít a gyermekek számára.
Határidő: 2013. május 16.
Felelős: polgármester, jegyző

2. Napirendi pont
Pályázathoz szükséges saját forrás biztosítása.
Szabó Zoltán polgármester: Balajt Község Önkormányzata a 8/2013. (III.29.) BM rendelet
azonosító számú „Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás” című
pályázatot nyújtott be. A Képviselő-testület 2013. április 24. napi ülésén a testületet erről a
pályázati lehetőségről már tájékoztattam. Három témában lehetett pályázni: kötelező
önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása, óvodai, iskolai és
utánpótlás sport infrastrukturális – fejlesztés, felújítás, illetve közbiztonság növelését szolgáló
fejlesztések megvalósítása. Mi csak a harmadik témában nyújthattunk be pályázatot. A
támogatás mértéke vissza nem térítendő 100, 90, illetve 80 %-os támogatás. Balajt Község
Önkormányzata a 90 %-os támogatásra jogosult, tehát a 10 % saját forrás összegét az
Önkormányzatnak kell biztosítania, amihez Képviselő-testületi döntés szükséges.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a pályázathoz szükséges saját forrás biztosítását
megvitatni, majd arról dönteni szíveskedjen!
( Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.)
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének
65/2013. (V.13.) sz. határozata
Tárgy: 8/2013. (III.29.) BM rendelet alapján pályázathoz szükséges saját forrás biztosítása.
Balajt község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és dönt arról, hogy a
8/2013. (III.29.) BM rendelet alapján pályázatot nyújt be a közbiztonság növelését szolgáló
fejlesztések megvalósítása, - térfigyelő rendszer kiépítése közbiztonság növelése-,
bűnmegelőzés-, baleset megelőzés céljából – tárgyában.
Az igényelt vissza nem térítendő támogatás összege: 8.783.955,- forint.
A Képviselő-testület dönt továbbá arról, hogy a beruházás megvalósításához szükséges
975.995,- forint saját forrás összegét a 2013. évi költségvetés terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
Szabó Zoltán polgármester
Mivel más hozzászólás, javaslat nem hangzott el, megköszönte a képviselők, résztvevők
megjelenését és az ülést bezárta.
K. m .f.
Szabó Zoltán
polgármester

Dr. Kernóczi Zsuzsanna
jegyző

