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Balajt Község Önkormányzatának 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 

 
13-4/2016. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 20. napján  

               (szerda) de. 11.00 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 nyílt ülés napirendi pontját az alábbiak szerint: 

 

 1.  Pályázat benyújtásáról a VP-6-7.4.1.1-16 – Településképet meghatározó épületek 

      külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai 

      korszerűsítés pályázati konstrukcióra 

      Előadó: polgármester 

 

 2. Megbízás Fenntartási és üzemeltetési terv elnevezésű projekt előkészítő tanulmány  

     készítésére a VP-6-7.41.1-16 – Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, 

     többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés pályázathoz 

     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 pontjával kapcsolatban 

észrevétel, javaslat, indítvány nem volt. 

 

Szabó Zoltán polgármester javasolja a napirendi pont elfogadását. 

 

Képviselő-testület a napirendi pontra tett javaslatot - és a jegyzőkönyv hitelesítőinek Csathó 

László és Kovács Márta települési képviselőket - 4 fő döntéshozatalban való részvételével - 4 

igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett fogadta el az alábbiak szerint: 
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1.  Pályázat benyújtásáról a VP-6-7.4.1.1-16 – Településképet meghatározó épületek 

      külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai 

      korszerűsítés pályázati konstrukcióra 

      Előadó: polgármester 

 

 2. Megbízás Fenntartási és üzemeltetési terv elnevezésű projekt előkészítő tanulmány  

     készítésére a VP-6-7.41.1-16 – Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, 

     többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés pályázathoz 

     Előadó: polgármester 

 

 

Tárgyalt napirendi pontok: 

1.  Pályázat benyújtásáról a VP-6-7.4.1.1-16 – Településképet meghatározó épületek 

      külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai 

      korszerűsítés pályázati konstrukcióra 

      Előadó: polgármester 

 

 2. Megbízás Fenntartási és üzemeltetési terv elnevezésű projekt előkészítő tanulmány  

     készítésére a VP-6-7.41.1-16 – Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, 

     többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés pályázathoz 

     Előadó: polgármester 

 

 

1./ Napirendi pont tárgya: 

 

Pályázat benyújtásáról a VP-6-7.4.1.1-16 – Településképet meghatározó épületek külső 

rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés 

pályázati konstrukcióra 

Előadó: polgármester 

 

(Szóbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.) 

 

Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja. 

 

Szabó Zoltán polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy megjelent a „VP-6-

7.4.1.1-16 - Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós 

közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés pályázati konstrukcióra” 

pályázati kiírás.   

 

A pályázat benyújtásának határideje miatt kell rendkívüli képviselő-testületi ülést tartani. 

Három célterülettel jelent meg, településképet meghatározó épületeket lehet külsőleg 

felújítani és 1000 fő alatti településeken lehet közösségi házat kialakítani. A pályázatot az 

önkormányzat nyújthatja be. Az igényelhető támogatás összeg maximum 50 millió forint, a 

közösségi ház létrehozásánál maximum 30 millió forint. A támogatás intenzitás 75-95 %-os, a 

beruházás helyi szerinti járási fejlettségi besorolás alapján.  

 

A felhívás célja a vidéki térségben élők életminőségének a javítása, a vidéki települések 

vonzóbbá tétele olyan, a fenntarthatóság növelését és a társadalmi felzárkózást és az egész 
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életen át tartó tanulást elősegítő fejlesztések által, melyek a helyi szükségletek mértékéhez 

igazítva tényleges közösségi jellegű funkciókkal és használattal bírnak. Kiemelt célkitűzés az 

energia- és erőforrás hatékonyság növelése, illetve az alapvető szolgáltatásokhoz és a 

közösségi élet feltételeihez való hozzáférés javítása a közösségi terek létrehozásával és 

fejlesztésével. 

 

Javaslom a képviselő-testületnek a pályázat benyújtását, a fejlesztendő épület: Balajt, Fő út 

28. szám, helyrajzi száma: 91. 

Az önkormányzatnak vállalni kell a 2016. évi költségvetése terhére a szükséges önerőt. Az 

önkormányzat a pályázatot a „Gyerekház felújítási munkái” címmel a 2. célterületre nyújtsa 

be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 21. 

Határozati javaslat megküldésre került. 

 

Szabó Zoltán polgármester a napirend felett a vitát megnyitja. 

 

Szabó Zoltán polgármester, - mivel kérdés, vélemény nem volt - a 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 Önkormányzat Képviselő-testületének 

42/2016.(IV.20.) határozata  

 

Tárgy: Pályázat benyújtásáról a VP-6-7.4.1.1-16 - Településképet 

meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós 

közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai 

korszerűsítés pályázati konstrukcióra 

 

Balajt Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a VP-6-7.4.1.1-16 - 

Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, 

többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai 

korszerűsítése pályázati konstrukcióra „Gyerekház felújítási munkái” 

címmel a 2. célterületre. 

 

A fejlesztendő épület címe: Balajt, Fő út 28., helyrajzi száma: 91. hrsz 

Balajt Község Önkormányzata vállalja 999.500,- Ft. összegű önerő 

biztosítását Balajt Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése 

terhére. 

 

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

Határidő: 2016. április 21., illetve folyamatos 

Felelős: polgármester 
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2./ Napirendi pont tárgya: 

 

Megbízás Fenntartási és üzemeltetési terv elnevezésű projekt előkészítő tanulmány készítésére a 

VP-6-7.41.1-16 – Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós 

közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés pályázathoz 

Előadó: polgármester 

 

(Szóbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.) 

 

Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja. 

Szabó Zoltán polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy az önkormányzat   

a VP-6-7.4.1.1-16 - Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós 

közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése pályázati konstrukcióra 

„Gyerekház felújítási munkái” címmel a 2. célterületre benyújtandó pályázathoz készítendő 

projekt előkészítő tanulmány elkészítésével bízza meg a KBTF Közép-Borsodi 

Területfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Kft-t. Javasolja a tanulmány elkészítésének díját, - 

ami a projektösszeg 1%-a az önkormányzat 2016. évi költségvetése terhére biztosítani. 

Szabó Zoltán polgármester a napirend felett a vitát megnyitja. 

 

Szabó Zoltán polgármester, - mivel kérdés, vélemény nem volt - a 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 

43/2016.(IV.20.) határozata 

Tárgy: Megbízás Fenntartási és üzemeltetési terv elnevezésű projekt 

előkészítő tanulmány készítésére a VP-6-7.4.1.1-16 - 

Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, 

többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, 

energetikai korszerűsítés pályázathoz 

Balajt Község Önkormányzata a VP-6-7.4.1.1-16 - Településképet 

meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi 

tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése pályázati 

konstrukcióra „Gyerekház felújítási munkái” címmel a 2. célterületre 

benyújtandó pályázathoz készítendő projekt előkészítő tanulmány 

elkészítésével megbízza a KBTF Közép-Borsodi Területfejlesztési 

Szolgáltató Nonprofit Kft-t. 
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Balajt Község Önkormányzata a tanulmány elkészítésének díját - ami 

a projektösszeg 1%-a Balajt Község Önkormányzata 2016. évi 

költségvetése terhére biztosítja. 

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a szerződés aláírására.   

 

Határidő: 2016. április 21., illetve folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

 

Szabó Zoltán polgármester - mivel egyéb más napirend, javaslat, észrevétel, vélemény nem 

volt - megköszönte a megjelentést és a képviselő-testület rendkívüli nyílt ülését bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 Szabó Zoltán  Dr. Kernóczi Zsuzsanna 

 polgármester jegyző 

 

   

     Csathó László                                                                                           Kovács Márta 

  jegyzőkönyv hitelesítő  jegyzőkönyv hitelesítő 

 
 

 

 

 

 


