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Balajt Község Önkormányzatának 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 

 
13-11/2016. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. augusztus 24. napján  

               (szerda) de. 10.00 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 

 

Igazoltan van távol: Berzi István képviselő és Kovács Márta képviselő 

                      

 

Tanácskozási joggal jelen van:      Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző 

                                                          Bányainé 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 3 fő képviselő jelen van.  

 

Ismerteti a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint: 

 

1. Szándéknyilatkozat foglalkoztatási paktumban való részvételről. 

    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 a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjaival kapcsolatban 

észrevétel, javaslat, indítvány nem volt. 

 

Szabó Zoltán polgármester javasolja a napirendi pontok elfogadását. 

 

Képviselő-testület a napirendi pontokra tett javaslatot - és a jegyzőkönyv hitelesítőinek  

Csathó László és Ádám Ferenc Györgyné települési képviselőket - 3 fő döntéshozatalban való 

részvételével - 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett fogadta el az alábbiak szerint: 

 

1. Szándéknyilatkozat foglalkoztatási paktumban való részvételről. 

    Előadó: polgármester 

 

Tárgyalt napirendi pontok: 

1. Szándéknyilatkozat foglalkoztatási paktumban való részvételről. 

    Előadó: polgármester 
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1./ Napirendi pont tárgya: 

 

Szándéknyilatkozat foglalkoztatási paktumban való részvételről 

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 az Edelényi 

Kistérség Többcélú Társulása pályázat benyújtását tervezi Terület- és Településfejlesztési 

Operatív Program keretében Helyi foglalkoztatási együttműködések - felhívás kódszáma: 

TOP-5.1.2-15 - konstrukcióban abból a célból, hogy a térségi munkaerőpiac bővüljön, az 

egyes célcsoportok képzése megvalósuljon, a foglalkoztatási programok teljesüljenek. 

A pályázat benyújtásához szükséges azonban a társult önkormányzatok képviselő-

testületeinek döntése a Foglalkoztatási Paktumhoz való csatlakozásról. Fontos, és az 

előterjesztés is tartalmazza, hogy a források azokon a településeken használhatók fel, amik a 

paktum területét lefedik. 

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

javaslatának az elfogadását szavazásra bocsátja. 

 

Képviselő-testület a javaslatot - 3 fő döntéshozatalban való részvételével - 3 igen, 0 nem 

szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő határozatát: 

 

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

73/2016. (VIII.24.) határozata 

 

Tárgy: Szándéknyilatkozat foglalkoztatási paktumban való 

részvételről 

 

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. év 

augusztus hó 24. napján tartott képviselő-testületi ülésen megtárgyalta 

a Szándéknyilatkozat foglalkoztatási paktumban való részvételről 

tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza: 

1. Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-

5.1.2-15 kódszámú, a helyi foglalkoztatási együttműködésekre 

vonatkozó felhívás alapján a térség emberi erőforrásainak fejlesztése, 

a foglalkoztatás ösztönzése és a társadalmi együttműködések 

támogatása érdekében csatlakozni kíván az Edelényi Kistérség 

Többcélú Társulása mint konzorcium vezető által beadásra kerülő 

„Helyi foglalkoztatási együttműködések az Edelényi kistérségben” 

pályázathoz, annak érdekében, hogy a térségi munkaerőpiac bővüljön, 

az egyes célcsoportok képzése megvalósuljon,  a foglalkoztatási 

programok teljesüljenek. 
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2. A szándéknyilatkozattal csatlakozó önkormányzat elő kívánja 

segíteni az Európa 2020 Stratégia által a foglalkoztatás területén 

megfogalmazott célkitűzések megvalósulását. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 

csatlakozáshoz kapcsolódó dokumentációk aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

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                                                                          Ádám Ferenc Györgyné                                                                              

       jegyzőkönyv hitelesítő                                                                  jegyzőkönyv hitelesítő 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


