Balajt Község Önkormányzatának
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu
6-18/2015.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 16. napján
(szerda) de. 800 órai kezdettel a Községháza (3780 Balajt, Fő út 55.szám) hivatali
helyiségében megtartott rendkívüli nyílt ülésén.
Jelen vannak: Szabó Zoltán polgármester, Csathó László alpolgármester,
Ádám Ferenc Györgyné képviselő és Kovács Márta képviselő
Igazoltan van távol : Berzi István képviselő
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 képviselő jelen van.
Ismerteti a rendkívüli ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint:
1./ Balajt község teljes közigazgatási területére készült Településfejlesztési koncepció
elfogadásáról.
Előadó: polgármester
2./ Balajt Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
5/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: polgármester
3./ Balajt Község Önkormányzata „Alapító Okirat”-ának módosításáról.
Előadó: polgármester

Szabó Zoltán polgármester megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban a Képviselőtestület tagjai részéről van-e észrevétel, javaslat, indítvány.
Képviselő-testület tagjai részéről a rendkívüli ülés napirendi pontjával kapcsolatban
észrevétel, javaslat, indítvány nem volt.
Szabó Zoltán polgármester a javasolja a napirendi pontok elfogadását.
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Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendi pontjaira tett javaslatot - és a jegyzőkönyv
hitelesítőinek Ádám Ferenc Györgyné és Kovács Márta települési képviselőket - 4 fő
döntéshozatalban való részvételével - 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett fogadta
el az alábbiak szerint:
1./Balajt község teljes közigazgatási területére készült Településfejlesztési koncepció
elfogadásáról.
Előadó: polgármester
2./ Balajt Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
5/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: polgármester
3./ Balajt Község Önkormányzata „Alapító Okirat”-ának módosításáról.
Előadó: polgármester
Tárgyalt napirendi pontok:
1./ Balajt község teljes közigazgatási területére készült Településfejlesztési koncepció
elfogadásáról.
Előadó: polgármester
2./ Balajt Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
5/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: polgármester
3./ Balajt Község Önkormányzata „Alapító Okirat”-ának módosításáról.
Előadó: polgármester
1./ Napirendi pont tárgya:
Balajt község teljes közigazgatási területére készült Településfejlesztési koncepció
elfogadásáról
Előadó: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.)
Szabó Zoltán polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a Régió Kft.
elektronikus úton megküldte a Balajt község teljes közigazgatási területére készült
Településfejlesztési koncepció elfogadásáról szóló határozati javaslatot.
A településfejlesztési koncepciónak hosszú távon kell szolgálni a település érdekét, biztosítani
a fenntartható fejlődést, ugyanakkor relatíve rugalmasnak kell lennie és gyorsan
alkalmazkodni kell a külső változásokra. A koncepció 3 évenként történő átfogó
felülvizsgálata, illetve meghatározó jelentőségű külső gazdasági változás esetén az új
elvárások szerinti megfeleltetése szükséges.
Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja.
2

Szabó Zoltán polgármester, - mivel kérdés, vélemény nem volt - javasolja az előterjesztés
határozati javaslatának az elfogadását, a javaslatot 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 Önkormányzata Képviselő-testületének
103/2015. (IX.16.) határozata
Tárgy: Balajt község teljes közigazgatási területére
készült Településfejlesztési koncepció elfogadásáról
Balajt
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
(a
továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta Balajt község teljes
közigazgatási területére készült Településfejlesztési koncepcióról
szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
Képviselő-testület Balajt község teljes közigazgatási területére készült
Településfejlesztési koncepciót elfogadja - a határozat melléklete
szerinti tartalommal -.
A
Településfejlesztési
koncepcióban
foglaltak
szerint
a
Településszerkezeti Tervet is módosítani, felülvizsgálni, a tervek
közötti összhangot megteremteni szükséges.
Az elfogadott településrendezési eszközöket a központi
nyilvántartásba (Dokumentációs Központ), valamint az érintett
véleményező szervek részére meg kell küldeni, melyről a
polgármester gondoskodik.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
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Melléklet a 103/2015.(IX.16.) határozathoz

Balajt község
Településfejlesztési koncepció
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Balajt Község Képviselőtestülete a településfejlesztési elképzeléseire vonatkozóan az alábbi
határozatot hozza:
1. A település jövőképe
A község jövőképe az alábbiak szerint kerültek meghatározásra:
„Balajt rendezett és komfortos lakóterületű, gondozott kiskertekkel és jól karbantartott
zöldfelületekkel
rendelkező községgé válik Edelény város szomszédságában”
A jövőkép eléréséhez megfelelő stratégiával kell rendelkezni, amely valós, elérhető
intézkedéseket fogalmaz meg. A településfejlesztési stratégiának az életminőség folyamatos
javítását, a környezet és emberi tevékenységek harmonikus összhangját, a jövő generációja
életfeltételeinek megőrzését kell szolgálnia.
Balajt adottságai alapján az alábbi fejlesztési célok kerültek meghatározásra:
 A település gazdasági stabilitásának és fejlődésének biztosítása érdekében:
 Vállalkozásra alkalmas területek fejlesztési lehetőségének biztosítása;
 A környezet és az élettér minőségének javítása érdekében:
 Kereskedelmi-szolgáltató területek kijelölése;
 A helyi igényeknek megfelelő lakókörnyezet kialakítása, átalakítása;
 Fejlesztés a vonzó településkép fenntartása érdekében;
 Közterületek fejlesztése, bővítése, korszerűsítése;
 A természeti adottságok, a helyi értékek széleskörű bemutatása, hasznosítása
érdekében:
 A természeti adottságokra alapozva turisztikai programok megvalósítása;
 A természeti környezet jogszabályoknak megfelelő fejlesztése.
Intézkedések
 Önkormányzati tulajdon-vizsgálat, fejlesztési célokhoz igazított ingatlangazdálkodási
program elkészítése;
 Megfelelő terület-előkészítés biztosítása munkahelyteremtő beruházások vonzásához;
 Program készítése a munkahely-teremtési lehetőségek kialakítására, illetve pályázatokon
való részvételre;
 Az alacsony iskolai végzettségű, szakképzetlen, fizikai vagy mentálisan leromlott
állapotú, illetve kisebbségi munkanélküliek részére biztosítani kell a munkaerő-piacra
történő bekerülést, az újrakezdési lehetőségek javítása érdekében a közhasznú, közcélú
munkavégzésben való részvétel lehetőségét;
 Az épület-tulajdonosok bevonásával és támogatásával az épületállomány homlokzatfelújítása és környezetfejlesztése olyan módon, hogy igazodjon a település arculatához;
 Helyi környezetvédelmi program készítése, a területhasználat optimalizálása (korlátozott
mértékű és funkciójú bővítési, fejlesztési szándékok támogatása a természeti értékek
megőrzése érdekében);
 A környezettisztaság megőrzése; a szelektív hulladékgyűjtés előírásának betartása;
 Szabadidős tevékenységek lehetőségeinek bővítése, sportterület fejlesztése;
 A település arculatának fejlesztése;
 A helyi közösségekben megfogalmazott programok megvalósításához szükséges tárgyi és
infrastrukturális feltételek megteremtése.
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2. Prioritások
A fejlesztések rangsorolására az alábbi prioritások kerültek meghatározásra:
Prioritások
természeti erőforrások
megőrzése
települési együttműködés
előnyeinek kihasználása
gazdaságfejlesztés,
munkahelyteremtés,
humán erőforrás fejlesztése










a települési lakó és
települési környezeti
körülmények javítása











célok, programok tervek






A prioritásokhoz kapcsolódó fejlesztési célok, programok
A természeti és táji értékek megőrzése, értéknövelő
fejlesztése.
A társulási kapcsolatok fenntartása, erősítése.
Fejlesztési programokhoz együttműködési szerződések
létrehozása.
A település népességmegtartó erejének növelése.
Intézményi ellátás javítása.
Gazdaságfejlesztési
program
kidolgozása,
on-line
népszerűsítéssel.
Vállalkozásra alkalmas területek tulajdonviszonyainak
rendezése.
Humán erőforrás program kidolgozása (szakképzési
program).
Lakóterület fejlesztési területeinek biztosítása.
A zöldterületek rendezése, közterületek karbantartása,
utcafásítás.
A növénytermesztés és állattartás szabályozása.
A közművesítettség fejlesztése, vízrendezési problémák
megoldása.
Az intézményi infrastruktúra hatékonyságának növelése.
Települési értékvédelem megvalósítása.
A szociálisan terhelt területek kezelése.
Önkormányzati
ingatlangazdálkodási
program
kidolgozása.
Sport és szabadtéri programok bővítése, széleskörű
tájékoztatással.
Turisztikai program készítése.
Hálózati és intézményi infrastrukturális fejlesztések
megvalósítása.
Humánerőforrás program hatékonyságának növelése.
Közterületek, sportterületek fejlesztése.

3. Stratégiai célok
A stratégia célok meghatározása
A településfejlesztési koncepció a település jövője szempontjából alapvetően fontos irányokat
fogalmaz meg az adottságok, a jövőkép és a fejlesztési elképzelések alapján. Meghatározásra
kerültek azok a stratégiai célok, amelyek a jövőkép elérését, megvalósítását szolgálják. A
prioritások a veszélyek elhárítására és a lehetőségek kihasználására irányulnak. A stratégiai
programok, illetve azokon belül az operatív programok jelentősége, hogy a település fejlődése
terén láncreakciót indíthatnak el, más fejlesztéseket is generálhatnak.
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1. Stratégiai program:
A program célja,
szükségességének
bemutatása:
Megvalósító,
közreműködő:
Operatív programok:
1.1. Operatív program:
A program célja,
szükségességének
bemutatása:
Megvalósító,
közreműködő:
Javaslatok:

Intézkedések:

Eredménymutatók:
1.2. Operatív program:
A program célja,
szükségességének
bemutatása:
Megvalósító,
közreműködő:
Javaslatok:
Intézkedések:
Eredménymutatók:

2. Stratégiai program:
A program célja,
szükségességének
bemutatása:
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A gazdaság élénkítése
A település népességmegtartó képességének növelése
érdekében megélhetési lehetőségeket kell nyújtania a lakosság
részére.
Önkormányzat, vállalkozások, lakosság
1.1. Mikro és kisvállalkozások működési feltételeinek javítása;
1.2. Befektetés-ösztönzés erősítése.
Mikro és kisvállalkozások működési feltételeinek javítása
A helyi intézményrendszernek segítenie kell a helyi
vállalkozások életét, nemcsak az ügyintézési idők
minimalizálásával, hanem a birtokukban lévő információk
biztosításával is (pl. pályázati, partnerségi lehetőségek,
tanácsadás, képzés stb.).
Önkormányzat, vállalkozások, lakosság
Program készítése a gazdaság-élénkítéshez
TRT kapcsolódás:
 Gazdasági
beruházásra  TSZT-n
a
célnak
alkalmas területek kijelölése;
megfelelő
területek
kijelölése.
 Vállalkozásbarát
 Az
SZT-ben
a
önkormányzati
beépíthetőség
szabályozórendszer
biztosítása
kidolgozása;
 Minimum 1 új vállalkozás létrejötte;
 Évente 1 rendezvény megtartása a gazdasági szereplők és
önkormányzati vezetők információ-cseréjéhez.
Befektetés-ösztönzés erősítése
Megfelelő méretű és infrastruktúrájú területek biztosítása
szükséges, ehhez a tulajdonviszonyokat is rendezni kell. A
területek előkészítését követően az információt el kell juttatni a
potenciális érdeklődőkhöz.
Önkormányzatok, befektetés-ösztönzést végző szervezetek
Befektetés-ösztönzési stratégia kidolgozása szükséges
 Marketing eszközök előállítása (prospektus, internetes
honlap fejlesztése, on-line reklámok);
 Települést bemutató honlap fejlesztése, aktualizálása;
 Befektetés-ösztönző kiadvány elkészítése.
Komfortos, rendezett élettér, karakteres településkép
kialakítása
A vonzó, komfortos településkép ösztönzően hat a megélhetést
biztosító turizmusra, melynek nagy szerepe van a népesség
megtartó képesség növelésében is.

Megvalósító,
közreműködő:

Önkormányzat, lakosság

Operatív programok:

2.1. A lakossági infrastruktúra teljes körű kiépítése;
2.2. Települési értékek feltárása és védelme;
2.3. Zöldfelület növelés, köz- és intézményterület felújítása.

2.1. Operatív program:
A program célja,
szükségességének
bemutatása:
Megvalósító,
közreműködő:

A lakossági infrastruktúra teljes körű kiépítése
A településen vannak hiányosságok a műszaki infrastruktúrahálózatban, amely megnehezíti a lakosság életét. A település
egyes utcáiban még nem épültek ki a burkolt lakóutcák, ezek
pótlása szükséges a vezetékes infrastruktúra kiépítésének
függvényében. A csapadékvíz elvezetésben történtek lépések,
ezek karbantartása, illetve továbbfejlesztése megvalósítandó.
Önkormányzat, lakosság


Intézkedések:




Eredménymutatók:

2.2. Operatív program:
A program célja,
szükségességének
bemutatása:
Megvalósító,
közreműködő:







TRT kapcsolódás:
Komplex
vízrendezés  TSZT-ben közművek
megvalósítása;
számára
terület
biztosítása
Műszaki
infrastruktúra
fejlesztése;
 HÉSZ-ben
a
közművesítés
Közlekedési
területek
mértékének előírása
rendezése, fejlesztése.
Közlekedési területek nagyságának változása;
Ivóvízhálózatra rákötött lakások száma;
Szennyvízcsatorna-hálózatra bekötött lakások száma;
Gázhálózatba bekötött lakások száma;
Informatikai hálózatokra rákötött lakások száma.

Települési értékek feltárása és védelme
A település épített értékeinek megóvása, felújítása szükséges
feltétele a vonzó településkép kialakításának, illetve a
településtudat erősítésének. A védett objektumok a térségi
turisztikai potenciált erősíthetik, attrakcióként jelenhetnek
meg.
Önkormányzat, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, lakosság
TRT kapcsolódás:


Intézkedések:

Eredménymutatók:
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Helyi
értékek
feltárása,
 TSZT-ben építészeti
védettség alá helyezése;
értékvédelmi területek
 Védett építmények tulajdoni és
lehatárolása.
funkcionális vizsgálata;
 HÉSZ-ben a védelmet
 A
védelem
műszaki
és
biztosító
előírások
pénzügyi
feltételeinek
meghatározása.
megteremtése.
 Védelem alá helyezett épületek száma;
 Felújított épületek száma.

2.3. Operatív program:
A program célja,
szükségességének
bemutatása:
Megvalósító,
közreműködő:
Javaslatok:

Intézkedések:

Eredménymutatók:

3. Stratégiai program:

A program célja,
szükségességének
bemutatása:

Zöldfelületek növelése, köz- és intézményterületek
felújítása
A zöldfelületek, közterületek rendezettsége alapfeltétele a
település megítélésének. Ezért a zöldterületek folyamatos
karbantartásának, fejlesztésének meg kell jelennie a település
fejlesztésében. Egységes karaktert kell a községen belül
létrehozni. Meg kell határozni a közterületek határait,
funkcióját.
Önkormányzat, lakosság
Településképi szempontból meghatározó területek részletes
rendezését el kell készíttetni.
TRT kapcsolódás:
 Közparkok, közterek kijelölése,  TSZT-ben megfelelő
rendezése, fejlesztése;
területek kijelölése.
 HÉSZ-ben
a
 Önkormányzati
tulajdonú
vonatkozó előírások
területek felülvizsgálata;
rögzítése.
 rendezett közterületek mérete (m2);
 3 kihelyezett utcabútor.
Hátrányos helyzetű társadalmi rétegek esélyegyenlőségének
biztosítása
A hátrányos helyzetű társadalmi rétegek közé tartoznak a
valamilyen fogyatékosságban szenvedők, a romák, a
létminimum alatt élők, a nagycsaládosok és az egyedül élő
nyugdíjasok is. Speciális foglakoztatást biztosító
munkahelyteremtő beruházásokra van szükség, növelni kell a
közhasznú munkavégzés lehetőségeit, javítani és szélesíteni
kell a valóban rászoruló szociális ellátásba bevontak körét.

Megvalósító,
közreműködő:

Önkormányzatok, lakosság

Operatív programok:

3.1. Szociális intézményrendszer fejlesztése;
3.2. Kisebbségi felzárkóztatási programok indítása.

3.1. Operatív program:
A program célja,
szükségességének
bemutatása:
Megvalósító,
közreműködő:
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Szociális intézményrendszer fejlesztése
A szociális intézményrendszer megfelelő működése alapvető
feltétele annak, hogy a leszakadt, illetve veszélyeztetett
társadalmi rétegek helyzetébe még időben beavatkozzon és
különböző intézkedésekkel, juttatásokkal segítse ezen emberek,
családok életét. A rendszer biztosíthatja a szakmai felügyeletet,
hozzáértést és munkahelyet teremthet.
Önkormányzatok, civil szervezetek, lakosság, vállalkozások

Intézkedések:

Eredménymutatók:

3.2. Operatív program:
A program célja,
szükségességének
bemutatása:
Megvalósító,
közreműködő:
Javaslatok:
Intézkedések:

Eredménymutatók:

TRT
kapcsolódás:
 Családsegítő szolgálat fejlesztése;  TSZT-ben
szociális munkások foglalkoztatása
fejlesztési
területek
 Speciális foglalkoztatási program
meghatározása.
kidolgozása;
 Szociális szférájú munkahelyek bővülése;
 Speciális foglakoztatást biztosító vállalkozás letelepítése;
 Önkormányzati támogatásba bevontak száma.
Kisebbségi felzárkóztatási programok indítása
A település fejlesztése során foglalkozni kell a roma
kisebbséggel, felzárkóztatásukkal. Speciális foglalkoztatási
programokat szükségesek, fejleszteni kell a lakókörnyezetüket,
gondoskodni kell a képzésükről. Az országos és megyei átlagot
is jóval meghaladó munkanélküliségi ráta csökkentése az
alacsony iskolai képzettség és hiányos munkatapasztalatok
miatt beavatkozás, képzés hiányában nem reális.
Önkormányzat, civil szervezetek
Települési komplex roma program kidolgozása
 Közhasznú munkák biztosítása;
 Egészségügyi és mentálhigiénés képzés elsősorban roma
nők számára;
 Felzárkóztató programok, speciális képzések indítása.
 5 fő hátrányos helyzetű lakos közhasznú foglalkoztatása;
 2 fő hátrányos helyzetű nő képzése;
 Óvodába, iskolába járó gyerekek számának növekedése, az
iskolázottsági szint emelkedése, írástudatlanok számának
csökkenése.

Balajt, 2015. szeptember 16.
Szabó Zoltán
polgármester

Dr. Kernóczi Zsuzsanna
jegyző

2./ Napirendi pont tárgya:
Balajt Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013.(VI.27.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.)
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Szabó Zoltán polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy Balajt Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta a Balajt Község Önkormányzata
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013.(VI.27.) önkormányzati rendeletét,
melyet hét alkalommal módosított.
Képviselő-testület megismerte az Emberi Erőforrások Minisztériumának Biztos Kezdet
Gyerekházak kapacitás befogadására vonatkozó pályázati felhívását 2015. január 28. napján
tartott rendkívüli ülésén és kinyilatkozta, hogy a TÁMOP-5.2.3.A-12/1-2012-0012. „Komplex
program megvalósítása a gyermekszegénység ellen az Edelényi Kistérségben” című projekt
befejezését követő naptól tovább kívánja működtetni - pályázati forrásból - a Balajti
Micimackó Biztos Kezdet Gyerekházat (3780 Balajt, Fő út 28. szám).
Képviselő-testület egyetértett azzal, hogy az Emberi Erőforrások Minisztere a támogató
szolgáltatás és közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008.(VII.30.)
Kormányrendelet alapján kiírt pályázati felhívásra Balajt Község Önkormányzata pályázatot
nyújtson be kapacitásbővítésre a Biztos Kezdet Gyerekházak befogadására és állami
támogatására.
A pályázaton az önkormányzat eredményesen szerepelt. A finanszírozási szerződés a Biztos
Kezdet Gyerekház működtetésének finanszírozására 2015. augusztus 6. napján aláírásra
került.
A finanszírozási időszak 2015. szeptember 01. napjától 2016. december 31. közötti időszak.
A Biztos Kezdet Gyerekház működtetése az önkormányzatnak nem kötelező feladata, önként
vállalt feladat.
A települési önkormányzat önként vállalt feladatait az önkormányzati rendelet 2. melléklete
tartalmazza, melynek módosítása szükséges a Biztos Kezdet Gyerekház működtetése, mint
önként vállalt feladat miatt.
Az önkormányzati rendelet 1. melléklete tartalmazza az önkormányzati alaptevékenység
megnevezését, a szakfeladatok számát. A szakfeladat szám változása miatt szükséges az
önkormányzati rendelet 1. mellékletének a módosítása is. A Magyar Államkincstár
törzskönyvi kivonata alapján 2014. január 01. napjától hatályos törzskönyvi nyilvántartás
adatai alapján.
Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Szabó Zoltán polgármester, - mivel kérdés, vélemény nem volt - javasolja a rendelettervezet elfogadását, a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet - 4 fő döntéshozatalban való részvételével - 4 igen, 0
nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd megalkotta az alábbi rendeletét:
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2015.(IX.17.) önkormányzati rendelete
Balajt Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
5/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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3./ Napirendi pont tárgya:
Balajt Község Önkormányzata „Alapító Okirat”-ának módosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.)
Szabó Zoltán polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.)
Korm. rendelet 167/B. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a törzskönyvi
nyilvántartást vezető szerv a törzskönyvi jogi személyek alaptevékenységének besorolására
használt kódok a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazgatok
osztályozási rendjéről szóló 68/2013.(XII.29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM
rendelet) szerinti módosulása miatt szükséges adatváltozások átvezetésére, hivatalból indított
eljárás keretében eseti, csoportos adatmódosítást hajtott végre a NGM rendelet hatályba
lépésekor érvényes adatok tekintetében.
Balajt Község Önkormányzata a Magyar Államkincstár által vezetett, közhiteles
nyilvántartásba bejegyzett államháztartási szakfeladat kódjai 2013. december 31-i hatállyal
lezárásra kerültek.
A hivatalból kezdeményezett eljárás során a törzskönyvi jogi személyek az NGM rendelet
hatályba lépésekor érvényes államháztartási szakfeladat kódjai az Nemzetgazdasági
Minisztérium, által rendelkezésre bocsátott, és a kincstári honlapon közzétett, összerendelő
táblázat alapján átsorolásra kerültek. A megfeleltetés eredményeképpen előállt kormányzati
funkció kódok a törzskönyvi nyilvántartásba 2014. január 1-jei hatályosulási dátummal
kerülnek be.
A Magyar Államkincstár az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 104. § (1)
bekezdése alapján a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásban 2014.
január 01. napjától Balajt Község Önkormányzat hatályos, főbb adatait bejegyezte.
Balajt Község Önkormányzata 2015. szeptember 1. napjától önként vállalt feladatként
működteti a Biztos Kezdet Gyermekházat, ami a kormányzati funkció 104042 megnevezés
„Gyermekjóléti szolgáltatások” fog szerepelni.
Az „Alapító Okirat” „Kormányzati funkció megnevezése” kiegészítése szükséges az alábbi
két kormányzati funkciószámmal:
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások”
Jelen módosító okiratot 2015. október 1. napjától kell alkalmazni.
Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Szabó Zoltán polgármester, - mivel kérdés, vélemény nem volt - javasolja az előterjesztés
határozati javaslatának az elfogadását, a javaslatot 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:
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Balajt Önkormányzata Képviselő-testületének
104/2015. (IX.16.) határozata
Tárgy: Balajt Község Önkormányzata „Alapító Okirat”-ának a
módosításáról
Balajt
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
(a
továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta a Balajt Község
Önkormányzata „Alapító Okirat”-ának a módosításáról szóló
előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
Képviselő-testület Balajt Község Önkormányzata az „Alapító Okirat”
„Kormányzati funkció megnevezésé”-t az alábbiak szerint módosítja.
„Kormányzati funkció:” kiegészül a
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,
támogatások”
kormányzati funkciószámmal.
Jelen módosító okiratot 2015. október 1. napjától kell alkalmazni.
Képviselő-testület a „Módosító okirat”-ot a határozat 1. melléklete
szerint, a módosítással egységes szerkezetbe foglalt „Alapító Okirat”ot a határozat 2. melléklete szerint jóváhagyja.
Határidő: azonnal, illetve MÁK. felé változás bejelentése 8 napon
belül
Felelős: polgármester, jegyző
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Okirat száma: 1M/2015.

Melléklet a 104/2015. (IX.16.) határozathoz

Módosító okirat
Balajt Község Önkormányzata az alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.
törvény 8/A §-a alapján, a törzskönyvi jogi személyek alaptevékenységének besorolására
használt kódok a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazgatok
osztályozási rendjéről szóló 68/2013.(XII.29.) NGM rendelet alapján a következők szerint
módosítom:
1. „Alapító Okirat” „Kormányzati funkció megnevezése” kiegészül
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások”
kormányzati funkciószámmal.
2. Jelen módosító okiratot 2015. október 1. napjától kell alkalmazni.

Balajt, 2015. szeptember 16.
Szabó Zoltán
polgármester

Okirat száma: 1/A/2015.
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2. melléklet a 104/2015.(IX.16.) határozathoz
Alapító okirat
(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 8/A §-a alapján Balajt Község
Önkormányzata alapító okiratát a következők szerint adom ki:
Törzskönyvi alany azonosító adatai:
Törzskönyvi azonosító szám:
Adószám:
KSH statisztikai számjel:
Státusz:
Régi törzskönyvi azonosító:
Törzskönyvi bejegyzés dátuma:
ÁHTI azonosító:

548685
15548689-1-05
15548689-8411-321-05
élő
548685000
1994. 12.11.
731091

Megnevezés:
nyelv
magyar

törzskönyvi alany neve____________________________________
BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Cím:
cím típusa
Székhely

cím____________________________________________
3780 Balajt, Fő út 55. szám

Alaptevékenységi besorolás:
Államháztartási szakágazat:
tevékenysége

841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási

Kormányzati funkció:
kor.funk. megnevezés__________________________________________________________
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége
013320 Köztemető fenntartás és -működtetés
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
041234 Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére)
041236 Országos közfoglalkoztatási program
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041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása,
átrakása
051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
064010 Közvilágítás
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
076062 Település-egészségügyi feladatok
104042 Gyermekjóléti szolgáltatások
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
107054 Családsegítés
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
107060 Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
Alakulással kapcsolatos adatok:
Alapítás módja:
Alapítás dátuma:

jogelőd nélküli alakulás
1994.12.11.

Alapító/létesítendő okirat/jogszabály:
kelte
típusa
2014.03.05.
2010.10.13.
2009.12.02.
2007.12.19.
1990. 08.14.

egyéb létesítő okirat
egyéb létesítő okirat
határozat
alapító okirat
jogszabály

azonosító adatai
Adatbejelentés kormányzati funkció megadása miatt
alakuló ülés jegyzőkönyvi kivonata
216/2009.(XII.02.)
136/2007.(XII.19.) sz. határozat
Ötv.

Vezető:
Vezető neve:
Szabó Zoltán
Kinevezés kezdete: 2010.10.03.
Elérhetőség:
telefon:
48/525-247

vége: határozatlan

mobil:
30/963-6012

fax:
48/525-246

Kinevezés módja: választás:
tényleges vége:

e-mail:
onkormányzat@balajt.hu

Pénzforgalmi számla:
Számlatípus:
Számlaszám:
Számlavezető pénzintézet neve:
Számlatípus:
Számlaszám:
Számlavezető pénzintézet neve:
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Fizetési számla
12037805-00124023-00100007
Raiffeisen Bank Zrt.
Ávr.145. § (3) bek. d) pontja szerinti alszámla
12037805-00124023-00200004
Raiffeisen Bank Zrt.

Számítógépes nyilvántartás technikai, besorolási adatai:
Szervtípus:
Szektor:
KSH gazdálkodási formakód:
KSH területi számjel:
KSH járáskód. név:
Pénzügyi körzet:
Közös hivatal PIR száma, neve:
Önkormányzat típusa:
Önkormányzat működési jellege:
KSH kód:

31
1254
321
0522521
055
0336
808004
92
9
0522521

Községi önkormányzat
Helyi önkormányzat
Helyi önkormányzat
Edelényi járás
Balajt
SZENDRŐLÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

község 200-499 fő
közös önkormányzati hivatalban résztvevő önkormányzat

Központosított illetmény-számfejtési és nettó finanszírozás körbe tartozás:
Központosított illetmény-számfejtési körbe tartozik:
Központosított illetmény-számfejtés körbe tartozás dátuma:
Központosított illetmény-számfejtést végző kincstári megyei
igazgatóság kódja/neve:

igen
2002.04.01.

Nettó finanszírozásba tartozik:
Nettó finanszírozási körbe tartozás dátuma:

igen
1996.01.01.

05

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Igazgatóság

Adóalanyisággal összefüggő adatok:
Adószám: 15548689-1-05
Adóköteles bevételszerző tev. kezdete:
1995.11.27.
Kiemelt Adózók Igazgatóság kizárólagos illetékességi körébe tartozó szerv:
TAO-törvény hatálya alá tartozik:

nem

nem

Ténylegesen végzett tevékenységek TEÁOR ’08 besorolás szerint:
TEÁOR típusa
TEÁOR
megnevezése _______________________
fő tevékenység
8411
Általános közigazgatás
Záró rendelkezés:
Jelen módosító okiratot 2015. október 1. napjától kell alkalmazni.

Balajt, 2015. szeptember 16.
Szabó Zoltán
polgármester
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Szabó Zoltán polgármester megköszönte a képviselők megjelenését és a képviselő-testület
rendkívüli nyílt ülését bezárta.

K.m.f.

Szabó Zoltán
polgármester

Ádám Ferenc Györgyné
jegyzőkönyv hitelesítő
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Dr. Kernóczi Zsuzsanna
jegyző

Kovács Márta
jegyzőkönyv hitelesítő

