
Balajt község Önkormányzatának  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 
 

 

82-4/2014. 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi március hó 12. napján, 

szerdán 10 óra 00 perces kezdettel a községháza hivatalos helyiségében, nyílt körben 

megtartott rendkívüli ülésén elhangzottakról. 

 

Jelen vannak: Szabó Zoltán    polgármester  

   Berzi István     képviselő      

   Kiss Ferencné    képviselő 

   Szabó László     képviselő 

 

Tanácskozási joggal jelen van:  Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző 

 Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző 

 Cserged Marianna  igazgatási ügyintéző, 

        jegyzőkönyvvezető  

 

Távol van: Csathó László     alpolgármester 

           

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: 

 

Javasolt napirendi pontok: 

 

1) Balajt, Ady E. út 7. szám alatti ingatlan leágazó gázvezeték kivitelezése. 

 Előadó: polgármester 

2) BAZ. Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztály 

Törvényességi felhívásáról szóló levéllel kapcsolatos tájékoztatás és 

döntéshozatal. 

 Előadó: polgármester 

3) Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztása. 

 Előadó: jegyző 

 

Az elhangzott javaslatnak megfelelően a jelenlévő képviselők és a polgármester 

egybehangzóan – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő 

napirendet fogadta el: 

 

Elfogadott napirendi pontok: 

 

1) Balajt, Ady E. út 7. szám alatti ingatlan leágazó gázvezeték kivitelezése. 

 Előadó: polgármester 
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2) BAZ. Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztály 

Törvényességi felhívásáról szóló levéllel kapcsolatos tájékoztatás és 

döntéshozatal. 

 Előadó: polgármester 

3) Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztása. 

 Előadó: jegyző 

 

Tárgyalt napirendi pontok: 

 

1) Balajt, Ady E. út 7. szám alatti ingatlan leágazó gázvezeték kivitelezése. 

 Előadó: polgármester 

2) BAZ. Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztály 

Törvényességi felhívásáról szóló levéllel kapcsolatos tájékoztatás és 

döntéshozatal. 

 Előadó: polgármester 

3) Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztása. 

 Előadó: jegyző 

 

A napirend tárgyalása: 

 

1. Napirendi pont 

 

Balajt, Ady E. út 7. szám alatti ingatlan leágazó gázvezeték kivitelezése. 

 

Szabó Zoltán polgármester: A Balajt, Ady E. út 7. szám alatti ingatlan leágazó gázvezeték 

tervezése a korábbi testületi döntésünknek megfelelően elkészült. Mivel Balajt község 

gázhálózata az önkormányzat tulajdonában van, a leágazó gázvezeték megépíttetése is az 

önkormányzat feladata. A kivitelezésre több céget is megkerestünk, de csak egy számításba 

jöhető ajánlat érkezett, melyet az előterjesztéshez mellékeltem. A kivitelezésre érkezett 

árajánlat ismeretében kérem a képviselő-testületet, hogy döntsön a leágazó gázvezeték 

kivitelezéséről! 

 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozta:  

 

Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 19/2014.  (III.12.) határozata 

 

Tárgy:  Balajt, Ady E. utca 7. sz. alatti ingatlan leágazó gázvezeték kivitelezése 

 

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét 

képező árajánlatot megtárgyalta, s azt az abban foglalt tartalommal jóváhagyta.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az AGIL Víz – Gáz és 

Építőszerelő Kft. (3561 Felsőzsolca, Barackos u. 9.) –el a Balajt, Ady u. 7. sz. alatti 

ingatlan leágazó gázvezeték kiépítésére előkészített szerződést aláírja. 

 

Az építési költség ellenértéke. 250.000.-Ft + ÁFA, melyet a 2014. évi költségvetés 

terhére biztosít.  

 

Határidő:  azonnal 

 

Felelős: polgármester 

 

(A határozat előterjesztése a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.) 



2. Napirendi pont 

 

BAZ. Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztály Törvényességi 

felhívásáról szóló levéllel kapcsolatos tájékoztatás és döntéshozatal. 

 

Szabó Zoltán polgármester: A Borsod – Abaúj – Zemplén Megyei Kormányhivatal 

Törvényességi Felügyeleti Főosztálya törvényességi felhívással élt Balajt Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete felé, mely szerint a Képviselő-testület nem biztosítja 

Balajt területén a hulladékgazdálkodási szolgáltatást. A törvényességi felhívásra a Sajó-Bódva 

Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás részéről elkészült egy 

egységes válasz, mely tartalmazza, hogy milyen lépések történtek a közszolgáltatás 

megszervezésével kapcsolatban. A Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. tájékoztató 

levele alapján megállapítható, hogy az engedélyeztetési eljárás elhúzódhat, ezért nem biztos, 

hogy a törvényességi felhívásban foglaltaknak időben eleget tudunk tenni. 

Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző: Tájékoztatásul szeretném elmondani, hogy Balajt Község 

Önkormányzata részt vett a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési 

Önkormányzati Társulás ülésein, folyamatosan közreműködött a testületi döntések időben 

történő meghozatalában, annak továbbításában a Társulás felé, elősegítve ezzel a ZV Zöld 

Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. Megalakulását, mely a jövőben biztosítja majd a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását Balajt településen. Az engedélyeztetési eljárás 

során olyan problémák adódtak, mely az önkormányzatukon kívül álló okok miatt 

következtek be. Az átmeneti időszakra a Borsod – Abaúj – Zemplén Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátására 

közérdekű szolgáltatót jelölt ki. Az önkormányzat élt a kijelölő határozat módosításának 

lehetőségével, mely szerint a 2012. évben meghatározott díjtétel ellenében történjen a 

szolgáltatás nyújtása. A módosított határozat alapján az önkormányzat megállapodást kötött 

az ideiglenes ellátásra kijelölt közérdekű közszolgáltatóval.  

Szabó Zoltán polgármester: Kérem a képviselő-testületet, hogy a két határozati javaslatot, - 

a törvényességi felhívásra reagálás, illetve a törvényességi felhívásban szereplő határidő 

meghosszabbítás – elfogadni szíveskedjenek!  

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta:  

 

Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 20/2014.  (III.12.) határozata 

 

Balajt község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Sajó-Bódva Völgye és 

Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás „A Sajó-Bódva Völgye és Környéke 

Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás által szervezett hulladékkezelési 

közszolgáltatásról” című tájékoztatót, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya  2014. február 24-ei keltezésű, 

BO/13/2080-3/2014 ügyiratszámú törvényességi felhívását, mellyel kapcsolatban az alábbi 

határozatot hozza.  

 

1) Balajt Község Önkormányzata egyetért a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya 2014. február 24-ei keltezésű, 

BO/13/2080-3/2014 ügyiratszámú törvényességi felhívásával a törvényi keretek 

között. 

2) Balajt Község Önkormányzata – az állami szerv intézkedésétől függetlenül – 

folyamatosan megtesz minden intézkedést a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 



törvény 33. § (1) bekezdésébe foglalt hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása 

érdekében. 

3) Balajt Község Önkormányzata a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény által 

előírt kötelezettségeinek a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési 

Önkormányzati Társulásban lévő tagságán keresztül tesz eleget. 

4) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatot a Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya, valamint a 

Társulás Elnöke részére haladéktalanul küldje meg. 

 Határidő: azonnal  

 Felelős: Jegyző 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta:  

 

Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 21/2014.  (III.12.) határozata 
 

Tárgy: Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 

által szervezett hulladékkezelési közszolgáltatásról” tárgyú törvényességi felhívásra 

határidő hosszabbítási kérelem benyújtása 

 

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Sajó-Bódva 

Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás „A Sajó-Bódva 

Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás által szervezett 

hulladékkezelési közszolgáltatásról” tárgyában a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya  2014. február 24-ei keltezésű, 

BO/13/2080-3/2014 ügyiratszámú, törvényességi felhívást, melynek az önkormányzat 

az előterjesztésben foglaltak  miatt nem tud a megadott határidőre eleget tenni. 

 

Balajt Község Önkormányzatának képviselő-testülete felkéri a polgármestert és a 

jegyzőt, hogy a fenti számú felhívás tekintetében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya felé nyújtson be határidő 

hosszabbítási kérelmet. 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: jegyző 

 

(A határozat előterjesztése a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.) 

 

3. Napirendi pont 

 

Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztása. 

 

Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző: A választási eljárásról szóló törvény szerint az egy 

szavazókörrel rendelkező településen a Helyi Választási Bizottság öt tagját és két póttagját a 

képviselő-testület választja meg, a személyükre a Helyi Választási Iroda vezetője tesz 

indítványt. Tekintettel arra, hogy Balajt település Helyi Választási Bizottságának egy póttagi 

tisztsége megüresedett, szükségessé vált új póttag választása. Kérem a képviselő-testületettől 

a határozati javaslatban szereplő személy elfogadását, megválasztását. 

 



A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta:  

 

Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 22/2014.  (III.12.) határozata 
 

Tárgy: Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztása  

 

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Molnár Bernadett –et a Helyi 

Választási Bizottság  

p ó t t a g j á n a k     m e g v á l a s z t j a.  

 

Határidő:  2014. március 17.  

 

Felelős: jegyző 

 

(A határozat előterjesztése a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.) 

 

 

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

megjelenését és az ülést bezárta. 

 

K. m. f. 

 

 

 Szabó Zoltán  Dr. Kernóczi Zsuzsanna 

 polgármester  jegyző 


