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Balajt község Önkormányzatának  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 
 

 

82-11/2014. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 24. napján       

(szerda) 10.00 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 

 Berzi István     képviselő 

 Kiss Ferencné              képviselő 

                          Szabó László               képviselő 

 

                        

Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző 

          Cserged Marianna jegyzőkönyvvezető 

 

 

1./ napirendi pont tárgyalásánál: Soltész András Rendőrkapitányság Edelény r. alezredes  

                                                         kapitányságvezető 

             Müller Róbert osztályvezető 

 

3./ napirendi pont tárgyalásánál: Szabó László elnök Polgárőr Egyesület Balajt 

 

4./ napirendi pont tárgyalásánál: Berzi István Ügyrendi Bizottság Elnöke 

 

 

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: 

 

Javasolt napirendi pontok: 

 

 

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

végzett munkáról. 

Előadó: polgármester 

 

2. Beszámoló a község közbiztonságának helyzetéről. 

Előadó: a Rendőrkapitányság vezetője 
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3. Tájékoztató a Balajti Polgárőrség tevékenységéről. 

Előadó: a Polgárőrség elnöke 

 

4. Beszámoló az Ügyrendi Bizottság munkájáról. 

Előadó: a Bizottság elnöke 

 

5. Indítványok, javaslatok. 

 

 

     Zárt ülés: 

 

1. Jelentés a lejárt határidejű zárt ülésen hozott határozatok végrehajtásáról 

Előadó: polgármester 

 

2. Szociális segélykérelmek elbírálása. 

Előadó: polgármester 

 

Szabó Zoltán polgármester megkérdezi, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban a 

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

 

A Képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban észrevétel, 

javaslat, indítvány nem volt. 

 

Szabó Zoltán polgármester javasolja a 1. napirendi pontként tárgyalni a község 

közbiztonságának helyzetéről szóló beszámolót.  

 

Szabó Zoltán polgármester a módosító javaslatot szavazásra bocsátja. 

 

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

nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 

 

Szabó Zoltán polgármester a napirendi pontra tett javaslatot - a módosító javaslattal együtt - 

szavazásra bocsátja 

 

A Képviselő-testület a javaslatot – a módosítással együtt - 5 fő döntéshozatalban való 

részvételével - 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett - fogadta el az alábbiak szerint: 

 

Elfogadott napirendi pontok: 

 

1. Beszámoló a község közbiztonságának helyzetéről. 

Előadó: a Rendőrkapitányság vezetője 

 

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

végzett munkáról. 

Előadó: polgármester 

 

3. Tájékoztató a Balajti Polgárőr Egyesület tevékenységéről. 

Előadó: a Polgárőrség elnöke 
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4. Beszámoló az Ügyrendi Bizottság munkájáról 

Előadó: a Bizottság elnöke 

 

5. Indítványok, javaslatok. 

 

 

  Zárt ülés: 

 

1. Jelentés a lejárt határidejű zárt ülésen hozott határozatok végrehajtásáról 

Előadó: polgármester 

 

 

2. Szociális segélykérelmek elbírálása. 

Előadó: polgármester 

 

 

Tárgyalt napirendi pontok: 

1. Beszámoló a község közbiztonságának helyzetéről. 

Előadó: a Rendőrkapitányság vezetője 

 

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

végzett munkáról. 

Előadó: polgármester 

 

3. Tájékoztató a Balajti Polgárőr Egyesület tevékenységéről. 

Előadó: a Polgárőrség elnöke 

 

4. Beszámoló az Ügyrendi Bizottság munkájáról. 

Előadó: a Bizottság elnöke 

 

5. Indítványok, javaslatok. 

 

     Zárt ülés: 

 

1. Jelentés a lejárt határidejű zárt ülésen hozott határozatok végrehajtásáról. 

Előadó: polgármester 

 

2. Szociális segélykérelmek elbírálása. 

Előadó: polgármester 

 

 

A napirend tárgyalása: 

1. Napirendi pont  

 

Beszámoló a község közbiztonságának helyzetéről. 

Előadó: Rendőrkapitányság vezetője 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 



4 
 

 

Szabó Zoltán polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelent Soltész András r. 

alezredes kapitányságvezetőt, valamint Müller Róbert osztályvezetőt. Köszöni a korábbi 

évekhez hasonlóan elkészített írásos beszámolót, és örül annak, hogy abból a közbiztonság 

javulása érezhető, de nem csak a beszámolóból, hanem a település mindennapjaiban is 

érzékelhető a javulás. A javulás a rendőrség jelenlétének, illetve a helyi polgárőr egyesület 

tevékenységének, illetve a két szervezet együttműködésének is köszönhető. Megkérdezi Soltész 

András r. alezredes kapitányságvezetőt, hogy a beszámolóhoz kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. 

 

Soltész András r. alezredes kapitányságvezető - Rendőrkapitányság Edelény - a beszámolót 

röviden kiegészíteni kívánja. Először is én is mindenkit köszöntök, és szeretném bemutatni 

Müller Róbert osztályvezető urat, aki Juhász Csaba helyett került a rendészeti osztály élére. 

Müller Róbert korábban a Bódvaszilasi Rendőrőrsön határrendészeti feladatokat látott el. 

Köszönöm a polgármester úr rendőrséget dicsérő szavait. Én először a Balajti Polgárőr 

Egyesület áldozatos munkáját szeretném megköszönni. Balajton kiemelkedő hozzáállású és 

felkészült polgárőrség teljesít szolgálatot. Kérésünkre nem csak Balajton, hanem pl. Edelényben 

is látnak el feladatokat. A beszámolóban 2014. évi adatok nem szerepelnek, de annyit el tudok 

mondani, hogy az évben két esetben indult büntetőeljárás lopás miatt, mindkét esetben 

felderítésre került a cselekmény, mindkét esetben rokon volt az elkövető. Balajton is akad 

néhány család, akik a lakosság biztonságérzetét próbálják rontani. Ezek a családok általában ún. 

betelepült családok. Távlati terveink nagyon rövidtávúak, most az önkormányzati választásra 

összpontosítjuk erőinket, hogy zavartalanul lebonyolódjon. Az esetleges kérdésekre szívesen 

válaszolok, illetve amennyiben nagyobb lélegzetű vagy utánajárást igényel, akkor írásban. 

Szabó Zoltán polgármester: A beszámoló kiegészítéséből is jól érzékelhető a pozitívum Balajt 

tekintetében, mint a polgárőrség munkája, mint Balajt község közbiztonsági helyzetével 

kapcsolatban. 

 

Szabó Zoltán polgármester az előterjesztést vitára bocsátja. 

 

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

javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 

 

A 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  

62/2014. (IX.24.) határozata 

 

Tárgy: Beszámoló a község közbiztonságának helyzetéről       

      

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

testület) megtárgyalta az Edelényi Rendőrkapitányság község közbiztonságának 

helyzetéről szóló beszámolót. 

 

Képviselő-testület a község közbiztonságának helyzetéről szóló beszámolót – a 

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

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal  
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2. Napirendi pont  

 

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

munkáról. 

 

Szabó Zoltán polgármester: A közfoglalkoztatás továbbra is folyik, jelenleg 103 személy van 

foglalkoztatva. Október és november hónapban is lesz ennek folytatása. Egyik része képzéssel 

összekötött közfoglalkoztatás, a másik része pedig a hagyományos huzamosabb idejű 

közfoglalkoztatás. 

A közfoglalkoztatási programon belül elkezdődött az ún. buszfordulónak a felújítása, ami 

nagyon szükséges volt már. Itt a vízelvezés is meg lesz oldva. A legnagyobb öröm, ami a 

napokban ért, hogy augusztus 25-én elkezdődött a módosított óvodaépítési projekt iratainak az 

aláírása. A tegnapi nap talajmechanikai vizsgálatot végeztek a szakemberek. A közbeszerzési 

eljárás lefolytatása után, amit az Új Esély Oktatási Központ bonyolít le, kezdődhet az építkezés, 

és remélhetőleg jövő szeptember 1.-vel nyithat az óvoda. A támogatási szerződést még biztos, 

hogy módosítani kell, mert az elkészülés határideje 2015. április 30., addig biztos, hogy nem 

lesz készen. A falugondok 22 óvodáts hord Edelénybe az óvodákba. A kétszer 18 fős csoportot 

ma is el tudnánk indítani. Több pozitív hatása is lesz az óvodának, ha elkészül: nem kell 

szállítani a gyerekeket Edelénybe, 5 év működés után az óvoda épülete önkormányzati 

tulajdonba kerül, és nem utolsó sorban 4-5 munkahelyet teremt az óvoda. Minden negatív 

híresztelés ellenére lesz Balajton óvoda! 

Szabó Zoltán polgármester az előterjesztést - Jelentés a lejárt határidejű nyílt ülésen hozott 

határozatok végrehajtásának állásásról - vitára bocsátja. 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

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

javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 

 

A Képviselő-testület - 5 fő döntéshozatalban való részvételével - 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 

tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő határozatot: 

 

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

63/2014. (IX.24.) határozata  

 

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű nyílt ülésen hozott határozatok végrehajtásáról 

         

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a nyílt ülésen 

hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról szóló jelentést és azt 

elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal  
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3. Napirendi pont  

 

Tájékoztató a Balajti Polgárőr Egyesület tevékenységéről. 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 

 

Szabó Zoltán polgármester: Szabó László a Balajti Polgárőr Egyesület elnöke elkészítette 

beszámolóját. Csak ismételni tudom magamat, hogy példaértékű a balajti polgárőrök 

tevékenysége.  

Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző: Az október 12. napján megrendezésre kerülő önkormányzati 

választásnál a tavaszi választásokhoz hasonlóan fogom kérni az Egyesület tagjainak 

közreműködését, segítségét. 

 

Szabó Zoltán polgármester az előterjesztést vitára bocsátja. 

 

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

javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 

 

A 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  

64/2014. (IX.24.) határozata  

 

Tárgy: Tájékoztató a Balajti Polgárőr Egyesület tevékenységéről        

    

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

testület) megtárgyalta a Balajti Polgárőr Egyesület tevékenységéről szóló 

tájékoztatót. 

 

Képviselő-testület a Balajti Polgárőr Egyesület tevékenységéről szóló tájékoztatót – 

a határozat mellékleteként – t u d o m á s u l veszi. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal  

 

 

4. Napirendi pont  

 

Beszámoló az Ügyrendi Bizottság munkájáról 

 

Szabó Zoltán polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy írásban az Ügyrendi 

Bizottság munkájáról szóló beszámolót a bizottság elnöke nem küldte meg. 

 

Berzi István Ügyrendi Bizottság Elnöke szóban tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy 

a bizottság a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatosan ülésezett, más feladata a bizottságnak nem 

volt. 
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Szabó Zoltán polgármester - mivel kérdés, vélemény nem volt -, javasolja a szóbeli beszámoló 

elfogadását. 

 

A 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  

65/2014. (IX.24.) határozata 

 

Tárgy: Beszámoló az Ügyrendi Bizottság munkájáról        

    

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság 

Elnökének szóbeli beszámolóját az Ügyrendi Bizottság munkájáról elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal  

 

 

5. Napirendi pont  

Indítványok, javaslatok 

 

Szabó Zoltán polgármester előterjesztést tesz a „Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójához történő csatlakozás” napirend 

tárgyában. 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 

 

Szabó Zoltán polgármester az előterjesztést vitára bocsátja. 

 

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

javaslatának az elfogadását szavazásra bocsátja. 

  

A 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 

66/2014.(IX.24.) határozata 

 

Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati  

          Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójához történő csatlakozásról 

                                                          

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

testület) csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2015. évi pályázati fordulójához, mely a felsőoktatási hallgatók 

számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére nyújt 

támogatást. 
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Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő által közzétett nyilatkozat aláírására. 

 

Felelős: polgármester  

Határidő: 2014. október 1. 

 

       

Szabó Zoltán polgármester előterjesztést tesz a „Településrendezési Terv felülvizsgálatához 

szükséges régészeti munkarészekre vonatkozó árajánlat elfogadásáról” napirend tárgyában. 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 

 

Szabó Zoltán polgármester az előterjesztést vitára bocsátja. 

 

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

javaslatának az elfogadását szavazásra bocsátja. 

  

A 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 

67/2014.(IX.24.) határozata 

 

Tárgy: Területrendezési Terv felülvizsgálatához szükséges régészeti 

             munkarészekre vonatkozó árajánlat elfogadásáról 

      

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: 

Képviselő-testület) megtárgyalta a Területrendezési Terv felülvizsgálatához  

szükséges régészeti munkarészekre vonatkozó árajánlat elfogadásáról szóló  

előterjesztést. 

 

Képviselő-testülete Balajt község Területrendezési Tervének felülvizsgálatához 

szükséges régészeti munkarészekre vonatkozó, Herman Ottó Múzeum régészeivel 

az adatgyűjtésre vonatkozó 15.000.- forint +ÁFA árajánlatot elfogadja.  

 

Képviselő-testület a Területrendezési Terv felülvizsgálatához szükséges  

régészeti munkarészekre vonatkozó árajánlat összegét az önkormányzat 2014.  

évi költségvetés helyi adóbevétele terhére biztosítja. 

      

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
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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 

 


