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Balajt Község Önkormányzatának 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 

 

6-10/2015. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 10. napján  

               (szerda) de. 8.30 órai kezdettel a Községháza (3780 Balajt, Fő út 55.szám)  

               hivatali helyiségében megtartott rendkívüli nyílt ülésén. 

 

Jelen vannak: Szabó Zoltán polgármester, Ádám Ferenc Györgyné képviselő, Berzi István  

   képviselő  és Kovács Márta képviselő          

 

Igazoltan van távol: Csathó László alpolgármester  

       

Tanácskozási joggal jelen van:      Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző 

Cserged Marianna jegyzőkönyvvezető 

                  

Szabó Zoltán polgármester köszönti a rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülésen a 

résztvevőket, majd megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel az 5 fős 

testületből 4 fő jelen van. 

 

Ismerteti a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontját az alábbiak szerint: 

 

1. Egészségügyi alapellátást szolgáló épület felújításáról szóló határozat módosításáról. 

Előadó: polgármester 

 

 

Szabó Zoltán polgármester megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban a Képviselő-

testület tagjai részéről van-e észrevétel, javaslat, indítvány. 

 

Képviselő-testület tagjai részéről a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjaival kapcsolatban 

észrevétel, javaslat, indítvány nem volt. 

 

Szabó Zoltán polgármester a napirendi pont elfogadását szavazásra bocsátja. 

 

Képviselő-testület a napirendi pontra tett javaslatot - 4 fő döntéshozatalban való részvételével 

- 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett  - határozat hozatal nélkül - fogadta el az 

alábbiak szerint: 

 

1. Egészségügyi alapellátást szolgáló épület felújításáról szóló határozat módosításáról. 

Előadó: polgármester 

 

Tárgyalt napirendi pont: 

1. Egészségügyi alapellátást szolgáló épület felújításáról szóló határozat módosításáról. 

Előadó: polgármester 
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Szabó Zoltán polgármester javasolja jegyzőkönyv hitelesítőinek Berzi István és Ádám 

Ferenc Györgyné települési képviselőket. 

 

Berzi István települési képviselő nyilatkozik, hogy nem vállalja a jegyzőkönyv hitelesítést. 

 

Szabó Zoltán polgármester javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek Berzi István települési 

képviselő helyett Kovács Márta képviselőt. 

 

Szabó Zoltán polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 

 

Képviselő-testület a javaslatot 4 fő döntéshozatalban való részvételével - jegyzőkönyv 

hitelesítőnek Ádám Ferenc Györgyné és Kovács Márta települési képviselőket - 4 igen, 0 nem 

szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 

 

1./ Napirendi pont tárgya: 

 

Egészségügyi alapellátást szolgáló épület felújításáról szóló határozat módosításáról. 

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 2015. május 27. 

napján döntöttek arról, hogy a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért 

felelősminiszterrel közösen meghirdetett pályázati kiírásra a Magyarország 2015. évi központi 

költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II.4. pont ac) pont szerinti 

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” pályázat benyújtását 

támogatja - egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás) épület  

felújítása tárgyában  a maximálisan igényelhető támogatás összegére benyújtott pályázat 

benyújtásáról. A hozott határozat módosítása szükséges, mivel szerepeltetni kell benne a 

pályázati összeget, a pályázathoz szükséges önerőt a határozati javaslatban foglaltak szerint. 

 

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

 javaslatának az 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  

60/2015. (VI.10.) H A T Á R O Z A T A  

 

Tárgy: Egészségügyi alapellátást szolgáló épület felújításáról szóló 

határozat módosításáról 

     

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta az egészségügyi 

alapellátást szolgáló épület felújításáról szóló határozat módosításáról 

szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
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Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 

önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért 

felelősminiszterrel közösen meghirdetett pályázati kiírásra a 

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. 

törvény 3. melléklet II.4. pont ac) pont szerinti „Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” pályázat 

benyújtását támogatja - egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, 

házi gyermekorvosi ellátás) épület  felújítása tárgyában  a 

maximálisan igényelhető támogatás összegére benyújtott pályázat 

benyújtásáról szóló  53/2015.(V.27.) határozatát az alábbiak szerint 

módosítja: 

 

„ Képviselő-testület a pályázat teljes költségvetését bruttó 

26.489.783,- forint összegben jóváhagyja, amiből 25.165.294,- forint 

összeget pályázati forrásból kíván biztosítani. 

 

A pályázati felhívás alapján a támogatás intenzitása alcélként 95 %. 

 

Képviselő-testület a pályázathoz szükséges bruttó 1.324.489,- forint 

önerőt az önkormányzat 2015. évi költségvetése terhére biztosítja. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal 

kapcsolatos dokumentumok aláírására és nyilatkozatok megtételére, 

nyertes pályázat esetén a projekt megvalósítására.” 

       

Határozat további része változatlanul érvényben marad. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

Szabó Zoltán polgármester megköszönte a képviselők megjelenését és a képviselő-testület 

rendkívüli nyílt ülését bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 Szabó Zoltán  Dr. Kernóczi Zsuzsanna 

    polgármester jegyző 

 

 

 

 Ádám Ferenc Györgyné Kovács Márta 

   jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 
 


