
Balajt Község Önkormányzatának 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 

 
13-18/2016. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 14. napján 

(hétfő) 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 és Kovács Márta képviselő 

 

Igazoltan van távol: Berzi István képviselő 

 

Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző 

     Bányainé Cserged Marianna jegyzőkönyvvezető 

 

Meghívottak: Haklik Marianna Gondoskodó Szeretet Szociális-Oktatási Szolgáltató Központ 

    Sőrésné Nemes Ágnes Gondoskodó Szeretet Szociális-Oktatási Szolgáltató Központ 

 

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 pontjait az alábbiak szerint:  

 

1./ Balajt Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

5/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó: polgármester 

2./ Balajton működő óvoda támogatási szerződésének és tulajdonjogának rendezéséről szóló 

tájékoztatás. 

Előadó: polgármester, intézményfenntartó képviselője 

 

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 javasolja a napirendi pontok elfogadását. 

 

Képviselő-testület a napirendi pontokra 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: 

 

mailto:onkormanyzat@balajt.hu


1./ Balajt Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

5/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó: polgármester 

2./ Balajton működő óvoda támogatási szerződésének és tulajdonjogának rendezéséről szóló 

tájékoztatás. 

Előadó: polgármester, intézményfenntartó képviselője 

 

Tárgyalt napirendi pontok: 

 

1./ Balajt Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

5/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó: polgármester 

2./ Balajton működő óvoda támogatási szerződésének és tulajdonjogának rendezéséről szóló 

tájékoztatás. 

Előadó: polgármester, intézményfenntartó képviselője 

 

1./ Napirendi pont tárgya: 

 

Balajt Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013.(VI.27.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

Előadó: polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.) 

 

Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja. 

 

Szabó Zoltán polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Magyar 

Államkincstár Balajt Község Önkormányzata által benyújtott, 2016. november hónap 7. 

napján „Változásbejelentés – Önkormányzati egyéb törzskönyvi jogi személy” tárgyú 

kérelemre törzskönyvi nyilvántartás hiánypótlási felhívást küldött. 

A hiánypótlási felhívásban az szerepel, hogy a megküldött 17/2016.(X.27.) önkormányzati 

rendelet 1. mellékletében a 104042 kormányzati funkció megnevezése hibásan szerepel. 

A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről 

szóló 68/2013.(XII.29.) NGM rendelet alapján a 104042 kormányzati funkció megnevezése: 

Család- és gyermekjóléti szolgáltatások. 

Az önkormányzati rendelet 1. mellékletének a módosítása szükséges a helyes kormányzati 

funkció megnevezésével a – 104042 Kormányzati funkció – Család és gyermekjóléti 

szolgáltatások. 

A hiánypótlási felhívásnak 15 napon belül kell eleget tennünk. 

 

Szabó Zoltán polgármester, - mivel kérdés, vélemény nem volt – a rendelet-tervezet 

elfogadást szavazásra bocsátja. 

 

Képviselő-testület a rendelet-tervezetet – 4 fő döntéshozatalban való részvételével – 4 igen, 0 

nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd megalkotta a rendeletet: 

 

 

 

 

 

 



Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

19/2016.(XI.15.) önkormányzati rendelete 

 

Balajt Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

5/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

2./ Napirendi pont tárgya: 

 

Balajton működő óvoda támogatási szerződésének és tulajdonjogának rendezéséről szóló 

tájékoztatás 

Előadó: polgármester, intézményfenntartó képviselői 

 

Szabó Zoltán polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az óvoda fenntartásának 

átvétele ügyében csütörtökön találkoztak a fenntartó képviselőivel. A megbeszélésen 

elhangzott, kifejezték szándékukat, hogy az óvoda fenntartását át kívánják adni, a támogatási 

szerződés átírásával, módosításával. Mivel azt az ingatlant, ahová az óvoda épült nem a 

támogatásból vásárolták meg, ezért annak vételárához, illetve egy megalkudott árhoz hozzá 

szeretnének jutni. A megbeszélésen 1 millió forint részletekben, havi 50.000,- forint 20 

hónapon át tartó megfizetése hangzott el. Az is elhangzott, hogy a fenntartásával, támogatási 

szerződés módosításával, illetve az adásvétellel kapcsolatos dokumentumok emailben 

elküldésre kerülnek az önkormányzatnak, és a mai nap a fenntartó két megbízottja megjelenik 

a dokumentumokkal elektronikus formában, hogy amennyiben javításra, módosításra lenne 

szükség azokban, megoldható legyen. A szóban elhangzottakhoz képest a fenntartó nem 

küldött át semmilyen dokumentumot, illetve megjelentek a fenntartó megbízottjai és semmit 

sem hoztak magukkal. 

 

Haklik Marianna Gondoskodó Szeretet Szociális-Oktatási Szolgáltató Központ 

megbízottja elmondja, hogy a fenntartó vezetői nem bízták meg őket semmilyen iratok, 

dokumentumok elkészítésével, illetve nem küldtek velük semmit sem. Elvállalták, hogy most 

már az ismeretek tudatában, igyekeznek minél hamarébb elkészíteni a dokumentumokat, ami 

tőlük telik minden megtesznek, hogy a fenntartóváltás megtörténhessen. 

 

Szabó Zoltán polgármester elmondja, hogy szerette volna már a Képviselő-testület elé tenni 

a dokumentumokat, hogy dönthessenek az óvoda fenntartóváltásáról, hogy minél hamarébb 

rendeződjön az óvoda ügye, hogy normálisan tudjon működni az intézmény. Sajnos, mivel a 

fenntartó nem veszi elég komolyan a teendőket, nincs miről döntenie a Képviselő-testületnek. 

Péntekig (november 18.-ig) adott határidőt a fenntartónak az iratok elkészítésére. 

 

Szabó Zoltán polgármester megköszönte a meghívottak és a képviselők megjelenését, és a 

képviselő-testület nyílt ülését bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

 Szabó Zoltán  Dr. Kernóczi Zsuzsanna 

 polgármester  jegyző 

 

 

 

 

 Csathó László  Kovács Márta 

 jegyzőkönyv hitelesítő  jegyzőkönyv hitelesítő 


