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Balajt Község Önkormányzatának 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 

 

82-17/2014. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült:  Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 10.          

napján (szerda) 13.00 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 

 Cserged Marianna jegyzőkönyvvezető 

  

Szabó Zoltán polgármester köszönti a nyílt képviselő-testületi ülésen a résztvevőket, majd  

megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel az 5  fős testület teljes létszámmal 

jelen van. 

 

Ismerteti az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint: 

 

1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta 

végzett munkáról. 

Előadó: polgármester 

 

2. Beszámoló a közös önkormányzati hivatal 2014. évi munkájáról. 

Előadó: jegyző 

 
     2/1. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. 

Előadó: polgármester 

     

3. A 2015. évi belső ellenőrzési munkaterv jóváhagyása. 

Előadó: polgármester 

 

      4.  Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról. 
             Előadó: polgármester 

 
5. A költségvetési számláról az értékpapír lebonyolítási számlára utalásról. 

Előadó: polgármester 

 

     5/1. Balajt Község Önkormányzata által végzett fűnyírás áráról. 

 Előadó: polgármester 
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      6.    Magyarok a Magyarokért Közhasznú Egyesülettel való együttműködési    

             megállapodásról. 

 Előadó: polgármester 

 

7.  Dohánytermékek kiskereskedelmére kijelölt személyre vonatkozó javaslatról. 

             Előadó: polgármester 

       

8.  Indítványok, javaslatok. 

 

     Zárt ülés: 

 

1. Büntetés-végrehajtási jogviszony keretében végzett munkáról. 

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 az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban észrevétel, javaslat, 

indítvány nem volt. 

 

Szabó Zoltán polgármester javasolja a napirendi pontok elfogadását, a javaslatot szavazásra 

bocsátja. 

 

Képviselő-testület a javaslatot - 5 fő döntéshozatalban való részvételével - 5 igen, 0 nem 

szavazattal, 0 tartózkodás mellett fogadta el az alábbiak szerint: 

 

1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta 

végzett munkáról. 

Előadó: polgármester 

 

2. Beszámoló a közös önkormányzati hivatal 2014. évi munkájáról. 

Előadó: jegyző 

 
     2/1. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. 

Előadó: polgármester 

     

3. A 2015. évi belső ellenőrzési munkaterv jóváhagyása. 

Előadó: polgármester 

 

      4.  Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról. 
             Előadó: polgármester 

 
      5.  A költségvetési számláról az értékpapír lebonyolítási számlára utalásról. 

Előadó: polgármester 

 

     5/1. Balajt Község Önkormányzata által végzett fűnyírás áráról. 

 Előadó: polgármester 
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     6.    Magyarok a Magyarokért Közhasznú Egyesülettel való együttműködési 

megállapodásról. 

Előadó: polgármester 

 

7.   Dohánytermékek kiskereskedelmére kijelölt személyre vonatkozó javaslatról. 

             Előadó: polgármester 

       

8.   Indítványok, javaslatok. 

 

     Zárt ülés: 

 

1.  Büntetés-végrehajtási jogviszony keretében végzett munkáról. 

Előadó: polgármester 

 

Tárgyalt napirendi pontok: 

1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta 

végzett munkáról. 

Előadó: polgármester 

 

2. Beszámoló a közös önkormányzati hivatal 2014. évi munkájáról. 

Előadó: jegyző 

 
     2/1. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. 

Előadó: polgármester 

     

3. A 2015. évi belső ellenőrzési munkaterv jóváhagyása. 

Előadó: polgármester 

 

      4.  Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról. 

             Előadó: polgármester 

 
      5.  A költségvetési számláról az értékpapír lebonyolítási számlára utalásról. 

Előadó: polgármester 

 

     5/1. Balajt Község Önkormányzata által végzett fűnyírás áráról. 

 Előadó: polgármester 

 

     6.    Magyarok a Magyarokért Közhasznú Egyesülettel való együttműködési 

megállapodásról. 

Előadó: polgármester 

 

7.   Dohánytermékek kiskereskedelmére kijelölt személyre vonatkozó javaslatról. 

            Előadó: polgármester 

       

8.   Indítványok, javaslatok. 

   

„Gyertyaláng Csoportos Temetkezési Biztosítás 2015. évi biztosítási időszakára 

vonatkozó díjemelésről” 
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Zárt ülés: 

 

1.  Büntetés-végrehajtási jogviszony keretében végzett munkáról. 

Előadó: polgármester 

 

1./ Napirendi pont tárgya: 
 

Tájékoztató a lejárt határidejű nyílt ülésen hozott határozatok végrehajtásának állásáról és az 

elmúlt testületi ülés óta végzett munkáról. 

Előadó: polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Szabó Zoltán polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a szociális tűzifa 

támogatás iránti kérelmeket 2014. december 15. napjáig lehet benyújtani. A közfoglalkoztatás- 

képzés (mezőgazdasági, hulladék-feldolgozó) 2014. december 15. napján kezdődik. 

Mikulásnap megrendezésre került, a rendezvényen sok gyerek vett részt, jól sikerült a 

rendezvény. 

 

Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja. 

 

Szabó Zoltán polgármester, - mivel kérdés, vélemény nem volt - az előterjesztés határozati 

javaslatának 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 határozatot: 

 

 

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

94/2014. (XII.10.) H A T Á R O Z A T A  

 

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 nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásának állásáról szóló jelentést elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
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2./ Napirendi pont tárgya:  

 

Beszámoló a közös önkormányzati hivatal 2014. évi munkájáról. 

Előadó: polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja. 

 

 

Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző a beszámolóhoz kiegészítésként elmondja, hogy a személyi 

feltételeknél, 5 fő rendelkezik diplomával. 

 

Szabó Zoltán polgármester, - mivel kérdés, vélemény nem volt - az előterjesztés határozati 

javaslatának 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 határozatot: 

 

 

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

95/2014. (XII.10.) H A T Á R O Z A T A 

 

Tárgy:    Beszámoló a közös  önkormányzati hivatal 2014. évi  

               munkájáról   

          

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testület (a továbbiakban: 

Képviselő-testület) megtárgyalta a közös önkormányzati hivatal 2014. 

évi munkájáról szóló beszámolót. 

 

Képviselő-testület a közös önkormányzati hivatal 2014. évi munkájáról 

szóló beszámolót – a határozat mellékleteként - e l f o g a d j a . 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal  

 

 
 

1/1.Napirendi pont tárgya: 

 

Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. 

Előadó: polgármester  

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 

 

Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja. 

 

Berzi István képviselő hiányolja a beszámolóból a polgármester által hozott önkormányzati 

segélyt megállapító döntések számát.  
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Szabó Zoltán polgármester az észrevételre reagálva a zárt ülésen kíván erről a képviselő 

úrnak tájékoztatást adni. 

 

Szabó Zoltán polgármester, - mivel kérdés, vélemény nem volt – a javaslat elfogadását 

szavazásra bocsátja. 

 

Képviselő-testület a javaslatot - 5 fő döntéshozatalban való részvételével - 5 igen, 0 nem 

szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatát: 

 

 

Balajt Község  Önkormányzata Képviselő-testületének  

96/2014. (XII.10.) H A T Á R O Z A T A  

 

Tárgy: Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről   

   

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: 

Képviselő-testület) megtárgyalta az átruházott hatáskörben hozott 

döntésekről szóló beszámolót. 

 

Képviselő-testület az átruházott hatáskörben hozott beszámolót 

elfogadja 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal  

 

 

 

3. Napirendi pont tárgya: 

 

2015. évi belső ellenőrzési munkaterv jóváhagyása  

Előadó: polgármester 

 

(Írásos előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 

 

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 az alábbi határozatát: 

 

 

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

97/2014. (XII.10.) H A T Á R O Z A T A  

 

Tárgy:  2015. évi  belső ellenőrzési munkaterv jóváhagyása 
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Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: 

Képviselő-testület) megtárgyalta a Balajt Község Önkormányzata 

2015. évi belső ellenőrzési munkatervét. 

 

Képviselő-testület a Balajt Község Önkormányzata 2015. évi belső 

ellenőrzési munkatervét - határozat mellékleteként - jóváhagyja.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal  

 

 

     

   Melléklet a 97/2014. (XII.10.) önkormányzati határozathoz 

 

 

 

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

 

 

2015. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE 

      

 

Készítette:  

              Réti-Nagy Lászlóné 

                                  belső ellenőrzési vezető  

Jóváhagyták:  

 

  Szabó Zoltán                                            Dr. Kernóczi Zsuzsanna                                   

   polgármester                               jegyző 

 

 

A munkatervet a Képviselő-testület 97/2014.(XII.10.) határozatával jóváhagyta.  

1. Az éves ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, kockázatelemzések 

 

A belső ellenőrzés tervezése a belső ellenőrzési vezető által elvégzett kockázatelemzés alapján 

történt a stratégiai célkitűzéseknek megfelelően.  
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A pénzkezelés szabályszerűsége, a hatékony és eredmény gazdálkodás biztosítása érdekében 

szükséges az Önkormányzat szabályzatainak az ellenőrzése. 

 

Az Önkormányzat részére igény esetén a belső ellenőr tanácsadó tevékenységet is elláthat, 

továbbá soron kívüli ellenőrzést végezhet a jegyző kezdeményezésére a megbízási 

szerződésben foglaltak szerint. 

Az ellenőrzéshez kapcsolódó főbb kockázati tényezők az alábbiak voltak: 

 

- korábbi ellenőrzési tapasztalatok  

- jogszabályi környezet változása  

- szervezeti / személyi változások, átszervezések  

 

2. Az elvégezendő ellenőrzések részletes leírása: 

 

1. számú ellenőrzés 

 

Az ellenőrzéshez kapcsolható főfolyamat, illetve folyamat: 

 

- A gazdálkodás szabályozottsága 

- Pénzkezelés 

 
Az ellenőrzés tárgya, címe: A Pénzkezelési és Gazdálkodási Szabályzat szabályszerűségének ellenőrzése 

Az ellenőrzés célja: A pénzkezelés és gazdálkodás szabályszerűségének biztosítása 

Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység: Balajt Község Önkormányzata 

Az ellenőrizendő időszak: 2015.  év  

Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi ellenőrzés 

Az ellenőrzés módszerei: A szabályzatok tételes vizsgálata 

Az ellenőrzés ütemezése: 2015. I. negyedév 

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 8 revizori munkanap  

 

 

 

4./ Napirendi pont tárgya: 

 

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról        
Előadó: polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 

 

Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja. 

 

Berzi István képviselő azt az észrevételt teszi, hogy előző testületi ülésen arról volt szó, hogy 

ez a rendelet úgy lesz előterjesztve, hogy már tartalmazni fogja azt az összeget vagy százalékot, 
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amelyet a szemétszállítási díjból az önkormányzat átvállal a lakosoktól. Ezt a mértéket nem 

látja az előterjesztésben, így nem fogja támogatni azt, mert nem lát garanciát arra, hogy a 

rendelet elfogadása után, melyben a lakos fizeti a szemétszállítási díjat, még vissza fog térni a 

testület a szemétszállítási díj valamilyen mértékű átvállalására. 

 

Szabó Zoltán polgármester a felvetésre válaszolva elmondja, hogy azért nincs ilyen összeg, 

illetve százalék az előterjesztésben, mert még a szemétszállítási díj konkrét összege sem 

ismeretes, illetve az sem, hogy az önkormányzat 2015. évben milyen támogatást fog kapni, 

illetve, hogy abból mennyit tud a szemétszállítási díj átvállalására fordítani. 

 

Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző a polgármester válaszát azzal egészíti ki, hogy a rendeletet 

meg kell alkotni, illetve már korábban meg kellett volna alkotni, ez tovább nem halasztható. A 

szemétszállítási díj átvállalását részben vagy egészben ez a rendelet nem tartalmazhatja, mert a 

szolgáltatási szerződést a szolgáltató a lakossal köti meg, a jogviszonyban az önkormányzat 

nem vesz részt. Erre vonatkozóan elég majd az adatok birtokában, - gondolva itt a 

szemétszállítási díj összegére, illetve a költségvetésből erre elkülöníthető összegre, - 

határozatban döntenie a képviselő-testületnek.   

 

Szabó Zoltán polgármester, - mivel kérdés, vélemény nem volt – a rendelet-tervezet   

elfogadását szavazásra bocsátja. 

 

Képviselő-testület a rendeletet-tervezetet - 5 fő döntéshozatalban való részvételével – 4 igen, 0 

nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta, majd megalkotta az alábbi rendeletet: 

 

 

 

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

25/2014.(XII.11.) önkormányzati rendelete 

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 

 

                                         (Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

5./ Napirendi pont tárgya: 

 

A költségvetési számláról az értékpapír lebonyolítási számlára utalásáról.               

Előadó: polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 

 

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 határozatot: 
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Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 98/2014. (XII.10.) H  A T Á R O Z A T A  

 

Tárgy: A költségvetési számláról az értékpapír lebonyolítási számlára  

     utalásról 

 

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: 

Képviselő-testület) megtárgyalta a költségvetési számláról az 

értékpapír lebonyolítási számlára történő utalásról szóló előterjesztést. 

 

Képviselő-testület Balajt Község Önkormányzatának az OTP Bank 

Nyrt. É-Keleti Régió (3530 Miskolc, Uitz B. út 6. szám) által vezetett 

értékpapír lebonyolítási számlára a költségvetési számláról 2014. 

október 1. napjától 2014. december 31. napjáig - 15.000.- forint (azaz 

Tizenötezer forint) utalását rendeli el. 

 

Képviselő-testület a 15.000.- forint fedezetére az esedékessé vált 

részvény osztalék jóváírását jelöli meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal  

 

 

 

5/1.Napirendi pont tárgya: 

 

Balajt Község Önkormányzata által végzett fűnyírás áráról              

Előadó: polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 

 

Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja. 

 

Szabó Zoltán polgármester módosító javaslatot tesz a határozati javaslat 2. pontját érintően, 

mely szerint a fűnyírást az  „ingatlanon belül”  lehet, igénybe venni szövegrész kerüljön. 

 

Szabó Zoltán polgármester, - mivel kérdés, vélemény nem volt - az előterjesztés határozati 

javaslatának az elfogadását szavazásra bocsátja a módosítással együtt. 

  

Képviselő-testület - a javaslatot a módosítással együtt - 5 fő döntéshozatalban való részvételével 

- 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő 

határozatot: 

 

 

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 99/2014. (XII.10.) H  A T Á R O Z A T A  

 

Tárgy: Balajt Község Önkormányzata által végzett fűnyírás áráról 
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Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: 

Képviselő-testület) megtárgyalta a Balajt Község Önkormányzata által 

végzett fűnyírás áráról szóló előterjesztést. 

 

Képviselő-testület az alábbi kiegészítő tevékenységet is ellát: 

 

- fűnyírás, fűkaszálás és parlagfű-mentesítés 

 

1.500.- forint/07 liter, benzinfogyasztás áron jóváhagyja 2015. 

január 1. napjától. 

 

Képviselő-testület a lakossági kezdeményezésre, lakossági igényt 

kielégítő, fűnyírásra irányuló szolgáltatást indít az alábbi feltételekkel: 

 

1. A szolgáltatást a balajti lakosok vehetik igénybe. 

2. A szolgáltatást csak az ingatlanon belüli területen történő 

fűnyírásra lehet igénybe venni.        

3. A szolgáltatás díjköteles. 

4. A szolgáltatás nyújtása előzetes felmérés alapján motoros 

fűkaszával, vagy fűnyíróval történik. 

5. A szolgáltatás elvégzésének feltétele a szolgáltatási díj befizetése 

a házipénztárba. 

6. A szolgáltatás iránti igényt a Szendrőládi Közös Önkormányzati 

Hivatal Balajti Kirendeltségén lehet jelezni. 

 

                                      Az árak csak a fűnyírás árát tartalmazzák. 

                                      A fű összegyűjtéséről és elhelyezéséről az ingatlan tulajdonosának  

                                      kell gondoskodni. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2015. január 1. 

 

 

 

6./ Napirendi pont tárgya: 

 

Magyarok a Magyarokért Közhasznú Egyesülettel való együttműködési megállapodásról             

Előadó: polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 

 

Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja. 

 

Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző módosító javaslatot tesz a megállapodás 4. pontját érintően az 

alábbiak szerint: „4. A felek megállapodnak abban, hogy az Egyesület a közfoglalkoztatáshoz nyújtható 

támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 3-4. és 6. §-a alapján közfoglalkoztatással összefüggő 

foglalkoztatási jogviszonyt létesíthet az együttműködési megállapodás keretében.” 

 

Szabó Zoltán polgármester, - mivel kérdés, vélemény nem volt - az előterjesztés határozati 

javaslatának az elfogadását szavazásra bocsátja a módosító javaslattal együtt. 

  



12 
 

Képviselő-testület - a javaslatot a módosítással együtt - 5 fő döntéshozatalban való részvételével 

- 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő 

határozatot: 

 

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 100/2014. (XII.10.) H  A T Á R O Z A T A  

 

Tárgy: Együttműködési Megállapodás a Magyarok Magyarokért  

             Közhasznú Egyesülettel     

          

   Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:  

                                 Képviselő-testület) megtárgyalta a Magyarok Magyarokért Közhasznú  

   Egyesülettel az Együttműködési Megállapodás megkötéséről szóló  

                                 előterjesztést. 

 

                                 Képviselő-testület Balajt Község Önkormányzata (képviseli: Szabó 

   Zoltán polgármester és a Magyarok a Magyarokért Közhasznú  

   Egyesület (képviseli: Berzi István) az „Együttműködési Megállapodás”-t  

- a határozat mellékleteként - 2015. január 01. napjától  

2015. december 31. napjáig -  jóváhagyja. 

 

   Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az „Együttműködési    

   Megállapodás” aláírására. 

 

  Felelős: polgármester 

  Határidő: azonnal, illetve 2014. december 24. 
 

 

Melléklet a 100/2014.(XII.10.) önkormányzati határozathoz 

 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 
amely létrejött egyrészről 
Balajt Község Önkormányzata (3780 Balajt, Fő út 55.) – továbbiakban 
Önkormányzat – (képviseletében Szabó Árpád Zoltán polgármester), másrészről a 
  

Magyarok a Magyarokért Közhasznú Egyesület (3780 Balajt, Fő út 42.) – továbbiakban 

Egyesület – (képviseletében Berzi István elnök) között a mai napon, az alábbi tartalommal: 
 
 
1. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 
szerint az Önkormányzatnak feladata a településfejlesztés, településrendezés; kulturális szolgáltatás, a 
kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása; helyi 
közfoglalkoztatás. 
A hivatkozott törvény 6. §-ban foglaltak alapján A helyi önkormányzat feladatai ellátása során támogatja 
a lakosság önszerveződő közösségeit, együttműködik e közösségekkel, biztosítja a helyi közügyekben 
való széles körű állampolgári részvételt; erősíti a település önfenntartó képességét, feltárja lehetőségeit 
és hasznosítja saját erőforrásait. 
 
2. Az Egyesület feladata – többek között –  a helyi társadalom és az egyesületi tagok érdekeinek 
hatékony érvényesítése céljából közművelődési tevékenység folytatása és támogatása, nevelés és 
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oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak 
gondozása, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, valamint a 
székhely szerinti településen és a térségben élők életkörülményeinek javítása, a munkaerőpiacon 
hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése. 
 
3. Az Önkormányzat a megállapodás 1. és 2. pontjában szereplő feladatok, célok ellátása érdekében az 
Egyesülettel együttműködik. Az Egyesület vállalja, hogy a cél elérése érdekében, lehetőségeihez 
képest a köz érdekében, munkahelyteremtés céljából projektet indít, segíti az időskorúak mindennapjait, 
és a település tisztaságát javítja, közterületeit fejleszti, rendben tartja.  
 
A közterültek rendben tartása kiterjed: 
 
Kossuth, Petőfi és Szabadság utcákra, és az azokhoz tartozó járdákra. Téli időszakban különösen a hó 
eltakarítása, síkosság mentesítés, minden egyéb időszakban, vízelvezetés biztosítása, fűnyírás, kisebb 
fejlesztés jellegű beruházások megvalósítása, esetlegesen keletkező szemét összegyűjtése és 
eltávolítása. 
 
4. A felek megállapodnak abban, hogy az Egyesület a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról 
szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 3-4. és 6. §-a alapján közfoglalkoztatással összefüggő 
foglalkoztatási jogviszonyt létesíthet az együttműködési megállapodás keretében. 
 
5. Jelen megállapodás 2015. január 1. napjától 2015. december 31. napjáig érvényes. 
 
Felek jelen Együttműködési Megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 
aláírják. 
 
Balajt, 2014. december 10. 
 
 
 

…...............................................    …............................................... 
  polgármester           elnök 

 

 

7./ Napirendi pont tárgya: 

 

Dohánytermékek kiskereskedelmére kijelölt személyre vonatkozó javaslatról            

Előadó: polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 

 

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 határozatot: 

 

 

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 101/2014. (XII.10.) H  A T Á R O Z A T A  

 

Tárgy: Javaslat a dohánytermék-kiskereskedelemmel foglalkozó  

 személy kijelölésére 
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             Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:  

                                 Képviselő-testület) megtárgyalta a  ND Nemzeti Dohánykereskedelmi  

   Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság megkeresésében  

   foglaltakat a javaslat a dohánytermék-kiskereskedelemmel foglalkozó 

   személy kijelöléséről szóló előterjesztést. 

 

                                  Képviselő-testület  javasolja, hogy  Balajt településen gyakorolható, de az  

    eddigi koncessziós pályázati eljárások során el nem nyert jogosultságok  

    gyakorlására ideiglenesen a településen már jelenleg is működő  

    dohánytermék-kiskereskedelemmel foglalkozó Kiss Ferencné  személy  

                                    (vállalkozás) váljon feljogosítottá. 

 

  Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert „A kijelölésre javasolt    

személy adatait” tartalmazó „Adatlap” aláírására és megküldésére – a 

képviselő-testület határozatával  együtt – az ND Nemzeti 

Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

(1011 Budapest, iskola utca 13. szám) részére. 

 

  Felelős: polgármester 

  Határidő: azonnal 

 

 

8./ Napirendi pont tárgya: 

 

Indítványok, javaslatok            

Előadó: polgármester 

 

(Szóbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 

 

Szabó Zoltán polgármester szóbeli előterjesztést tesz a „Gyertyaláng Csoportos Temetkezési 

Biztosítás 2015. évi biztosítási időszakára vonatkozó díjemelésről” napirend tárgyában. 

 

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 - 4 igen, 0 nem 

szavazattal, 1 tartózkodás mellett  elfogadta, majd meghozta a következő határozatot: 

 

 

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 102/2014. (XII.10.) H  A T Á R O Z A T A  

 

Tárgy: Gyertyaláng Csoportos Temetkezési Biztosítás 2015. évi  

    biztosítási időszakára vonatkozó díjemelésről 

 

              Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:  
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Képviselő-testület) megtárgyalta a Gyertyaláng Csoportos Temetkezési 

Biztosítás 2015. évi biztosítási időszakára vonatkozó díjemelésről szóló 

előterjesztést. 

 

Képviselő-testület 2015. évre vonatkozóan az értékkövetést nem 

tartalmazó díjat fogadja el. 

 

    Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az értékkövetéssel 

 kapcsolatos nyilatkozattételre.  

 

Felelős: polgármester 

  Határidő: azonnal 

 

 

Szabó Zoltán polgármester - bejelenti, hogy önkormányzati hatósági ügyek tárgyalására zárt 

ülésen kerül sor, - megköszönte a képviselők megjelenését és a nyílt ülést bezárta. 

 

 

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 Szabó Zoltán  Dr. Kernóczi Zsuzsanna 

 polgármester  jegyző  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


