BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐTESTÜLETE

1-19//2006.
JEGYZŐKÖNYV
Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2006. évi december hó 20-án, szerdán 13 óra 00
perces kezdettel a Községháza hivatalos helyiségében – nyílt körben – megtartott soron következő ülésén
elhangzottakról

Jelen vannak:

Kiss Ferenc
Kiss Ferencné
Csathó László
Beri Aladár
Berzi István
Szabó Árpád Zoltán

Igazoltan távol maradt:

---------------

Igazolatlanul távol maradt:

---------------

Tanácskozási joggal jelen van:

Nagy Zoltánné

Meghívottként jelen van:

--------------

Érdeklődőként jelen van:

--------------

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

körjegyzői megbízott, jkv.vezető

Kiss Ferenc polgármester köszönti a megjelenteket, s figyelembe véve az Ötv. 14. §-ában foglaltakat
megállapítja, hogy Balajt község képviselőtestülete határozatképes, mivel a települési képviselők
mindegyike jelen van.
Szabó Árpád Zoltán képviselő: Napirend előtt szeretne hozzászólni.
Kiss Ferenc polgármester megadja a hozzászólás jogát.
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Szabó Árpád Zoltán képviselő: A novemberi ülés kezdette előtt kb. fél órával feljöttem a Hivatalba azzal
a szándékkal, hogy elolvasom az október végén megtartott ülésről készült jegyzőkönyveket.
A polgármester úr elég indulatosan fejezte ki nem tetszését, finoman fogalmazva: letolást kaptam,
mondván mit képzelek én, majd Ő megmondja mikor jöhetek fel a hivatalba és mibe tekinthetek bele, mit
olvashatok el.
Kiss Ferenc polgármester: Nincs mentség az ilyen viselkedésre, tudom hogy indulatos voltam, ezúton is
elnézést kérek.
Ezt követően az írásbeli meghívóban szereplő és hirdetményként is közzétett napirendet ismerteti.
Az elhangzott javaslatnak megfelelően a jelenlévő képviselők és a polgármester egybehangzóan - 6 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő napirendet fogadta el:
1./ A „Balajti Lakosokért Jóléti Szolgálat Helyi Alapítvány” elnökének
tájékoztatója
Előadó: Kiss Ferenc elnök
2./ A 2007. évi víz- és csatornadíj megállapítása
Előterjesztő: polgármester
3./ Szociális segélykérelmek elbírálása
Előterjesztő: ügyintéző
4./ Indítványok, javaslatok

A napirend tárgyalása:
1./ A „Balajti Lakosokért Jóléti Szolgálat Helyi Alapítvány” elnökének
tájékoztatója
Előadó: Kiss Ferenc elnök
Kiss Ferenc Alapítvány elnöke: Az alapítvány berendezési tárgyai vannak a rendelőben, ezért az
önkormányzat a korábban elfogadott határozata értelmében bérleti díjat fizetett 2006. évben.
Az Alapítvány folyamatosan közreműködik az ún. Lt p.-támogatás továbbutalásában.
Beri Aladár képviselő: Érdekes az Alapítvány neve és a tagok személye! Tudomásom szerint én vagyok
a kuratórium egyik tagja, míg a másik Szabó Gábor Árpádné, elnöke pedig Kiss Ferenc.
Kiss Ferenc polgármester és Csathó László képviselő: Az alapító az edelényi Családsegítő – a korábbi
években módosította az alapítvány alapító okiratát, így a kuratórium tagjainak személyében és az
alapítvány elnevezésében is változtatásokat hajtott végre.
Beri Aladár képviselő: A másik két régi tag miért nem lett értesítve a változtatásokról?
Kiss Ferenc polgármester: Az alapítótól kell erre választ kérni.
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Nagy Zoltánné ügyintéző: Mikor az Ltp. miatt szükségessé vált az Alapítvány bevonása, figyelembe
véve az összes ide vonatkozó jogszabályi előírást elkészítettem az okirat módosítására, kiegészítésére
vonatkozóan egy javaslatot, melyet elfogadásra megküldtünk az alapítónak, ahol értetlenül fogadták
kérésünket.
Ők ugyanis úgy hitték, hogy ez az alapítvány már meg lett szüntetve. Az az ügy szépséghibája, hogy
megszüntetni is csak az alapító tudja, ami tekintettel a folyamatban lévő ügyünkre, valljuk be nem lenne
szerencsés. Így a továbbiakban nem bolygattuk a dolgot.
A legutolsó – alapító által végrehajtott, a cégbíróságon bejegyzett módosításnak megfelelően – az
alapítvány neve ez, kuratóriumának tagjai pedig azok akik.
(Ismerteti a módosítás időpontját, a módosítás tartalmát, a cégbírósági bejegyzés számát és időpontját.)
A képviselőtestület az Alapítvány elnöke által elmondottakat egybehangzóan jóváhagyólag tudomásul
vette.
2./ A 2007. évi víz- és csatornadíj megállapítása
Előterjesztő: polgármester
Csathó László és Szabó Árpád Zoltán képviselő: A csatornadíjról hogy dönthetünk, amikor még a
szerződés sincs megkötve a szolgáltatóval?
Kiss Ferenc polgármester: Már meg van kötve a szolgáltatói szerződés a szennyvízhálózat
üzemeltetőjével.
Szabó Árpád Zoltán képviselő: Hogy lehet megkötve, mikor egy korábbi – úgy emlékszem nyári
időszakban megtartott - ülésünkön a még korábban (tavasszal) ezzel kapcsolatosan hozott határozatunkat
hatályon kívül kellett helyezni, mivel a B-A-Z. megyei Közigazgatási Hivatal Törvényességi Ellenőrzési
Főosztálya észrevétellel élt ellene.
Akkor a határozat életbe lépése ellen azért emeltek kifogást, mert a koncessziós eljárás nem lett
lefolytatva.
Erről akkor Nagy Zoltánné ügyintéző tájékoztatta a testületet.
Csathó László képviselő: Erre én is emlékszem, s azóta nem is került a testület elé a szerződés kötésével
kapcsolatos előterjesztés.
Kiss Ferenc polgármester: A rendszer még próbaüzem alatt áll, akik eddig rákötöttek még nem fizetnek
érte csatornadíjat.
A víz díja az állami támogatás „nélkül” köbméterenként 410 Ft.
Átadja tanulmányozásra a képviselőknek a 2007. évi vízdíjra vonatkozóan a Borsod-Bau 2000. Kft által
összeállított írásbeli előterjesztést.
Beri Aladár, Berzi István, Csathó László és Szabó Árpád Zoltán képviselők azon azonos
véleményüknek adnak hangot, hogy mind a javasolt vízdíj, mind a szennyvízdíj igen magas összegben van
megadva.
Semmi sem garantálja, hogy állami támogatás lesz-e hozzá biztosítva, s ha lesz is, akkor vajon ugyan ilyen
mértékben lesz-e, mint az idén volt.
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Nagy Zoltánné ügyintéző: Figyelembe véve, hogy a rendszer még próbaüzem alatt áll a polgármester úr
által időközben megkötött szerződést – erre való hivatkozással – talán érvénytelennek lehet tekinteni, ill.
azzá lehet nyilvánítani. Ez így nem a szerződés felmondása lenne.
Erről az álláspontról feltétlenül és haladéktalanul értesítenie kell a polgármester úrnak a másik felet.
A jelenlévő képviselők és a polgármester egybehangzóan - 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – a következő határozatokat hozta:
187/2006. (XII.20.) határozat:
Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete
megtárgyalta a ládbesenyői székhelyű Borsod-Bau 2000. Kft.-nek a 2007. évi
ivóvíz és csatornadíj megállapítására vonatkozó (lásd: 707/2006.) előterjesztését,
melynek tekintetében úgy határozott, hogy nem kíván – a javaslatnak megfelelően rendeletet módosítani.
A képviselőtestület a Kft-vel korábban víziközmű-hálózat üzemeltetése tárgyában
megkötött szolgáltatói szerződés felülvizsgálatának és azzal kapcsolatosan tárgyalások
lefolytatására felhatalmazza a polgármestert.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, ill. február 28.
188/2006. (XII.20.) határozat:
Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete
a lakossági közműves ivóvízellátással összefüggésben a 2007. évi m³ –kénti díj
árkiegészítése érdekében támogatási igénnyel él a Magyar Államkincstár területi
Igazgatóságán keresztül a KvVM (Környezetvédelmi és Vidékfejlesztési
Minisztérium) Tárcaközi Bizottsága felé.
Felelős: polgármester
Határidő: 2007. január 15.
189/2006. (XII.20.) határozat:
Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete
koncessziós eljárás lefolytatásának keretében dönt a szennyvízhálózat és szennyvíztisztító épület üzemeltetésének bérbeadása tekintetében.
Megállapítja, hogy a próbaüzem időtartama alatt a ládbesenyői székhelyű Borsod-Bau
2000. Kft-vel, mint szolgáltatóval az önkormányzat képviseletében eljárva Kiss Ferenc
polgármester által – a képviselőtestület tudomása és jóváhagyása nélkül - megkötött
„koncessziós” elnevezésű szerződés érvénytelen, annál is inkább mivel az a szerződés
1. pontja értelmében is csak a „próbaüzem befejezésétől” lépne életbe.
Felelős: polgármester
Határidő: január 31.
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Kiss Ferenc polgármester: A szennyvíz II. ütem pályázati anyagához az engedélyes terveket Tóbiás
László a Borsod-Bau 2000. Kft. ügyvezetője készítette el.
Meg kell majd tőle vásárolnunk, vagy újat kell készíttetnünk, ha a II. ütem megvalósítása érdekében
pályázni kívánunk a következő évben.
Azt is meg kell jegyeznünk, hogy Tóbiás László sok vállalást tett felénk, amit nem teljesített, ennél fogva
tartozik nekünk.
Kigyűjtettem a pénzügyessel, hogy Ő mennyivel is tartozik összegszerűen az Önkormányzatunknak, s mi
mennyivel tartozunk neki.
Mivel az idén már nem dolgoznak, januárban megyek hozzá ez ügyben egyeztetni, tárgyalni.
Telefonon a mai napon már ismertettem vele az adatokat.
3./ Szociális segélykérelmek elbírálása
Előterjesztő: ügyintéző
A napirendi pont tárgyalása zárt ülés keretében történik, melyről külön jegyzőkönyv készül.
4./ Indítványok, javaslatok
Nagy Zoltánné ügyintéző: Ismerteti a kazincbarcikai székhelyű Észak-magyarországi
Hulladékgazdálkodási Zrt. előterjesztését a 2007. évi hulladékkezelési közszolgáltatási díj elfogadására.
(Megkeresés 746/2006. szám alatt irattárban elhelyezve.)
Beri Aladár képviselő: A lakosok részéről észrevétellel éltek, hogy nem vitték el tőlük a szemetet, ezért
saját akció keretében figyelemmel kísértem a szemét elszállítását az érintett személy tekintetében.
Ők maguk nem teszik ki időben a kukájukat a házuk elé, nem kelnek fel időben, ezért nem tudják azt
elszállítani.
A jelenlévő képviselők és a polgármester egybehangzóan - 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta:
190/2006. (XII.20.) határozat:
Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete
a kazincbarcikai székhelyű Észak-magyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt-vel
korábban megkötött szolgáltatási szerződés felülvizsgálatának és ez ügyben
tárgyalások lefolytatására felhatalmazza a polgármestert.
Felelős: polgármester
Határidő: február 28.
A jelenlévő képviselők és a polgármester egybehangzóan - 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – minősített többséggel a következő rendeletet alkotta:
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Balajt község Önkormányzatának
13/2006. (XII.28.) sz. rendelete
a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település
tisztaságáról szóló 15/2003. (X.29.) számú rendelet módosításáról
(Rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)
Nagy Zoltánné ügyintéző: Előzetesen mindenki kézhez kapta az írásban elkészített új kommunális adó
rendelet-tervezetét.
Van-e a polgármester úrnak, az alpolgármester asszonynak, ill. valamelyik képviselőnek javaslata,
észrevétele a tervezetben foglaltakkal kapcsolatosan.
Kiss Ferencné alpolgármester, Beri Aladár, Csathó László és Szabó Árpád Zoltán képviselők
javaslata értelmében az adó mértéke adótárgyanként (egységesen) évi 1200 forintban legyen továbbra is
megállapítva.
A jelenlévő képviselők és a polgármester egybehangzóan - 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – minősített többséggel a következő rendeletet alkotta:
Balajt község Önkormányzatának
14/2006. (XII.28.) sz. rendelete
a magánszemély kommunális adójáról
(Rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)
Nagy Zoltánné ügyintéző: A környezetterhelési díjjal kapcsolatos helyi adatszolgáltatási és eljárási
szabályokról korábban megalkotott 8/2006. (X.1.) sz. rendelet 8. §-ának (3) bekezdésének módosítása
szükséges azzal, hogy adóelőleg-fizetési kötelezettséget kell beírni a mondatba.
A jelenlévő képviselők és a polgármester egybehangzóan - 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – minősített többséggel a következő rendeletet alkotta:
Balajt község Önkormányzatának
15/2006. (XII.28.) sz. rendelete
a környezetterhelési díjjal kapcsolatos helyi adatszolgáltatási és eljárási szabályokról
szóló 8/2006. (X.1.) sz. rendelet módosításáról
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(Rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)
Nagy Zoltánné ügyintéző: A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 18/2003.
(XI.26.) rendelet módosítása szükséges a tervezetben foglaltaknak megfelelően.
A jelenlévő képviselők és a polgármester egybehangzóan - 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – minősített többséggel a következő rendeletet alkotta:
Balajt község Önkormányzatának
16/2006. (XII.28.) sz. rendelete
a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 18/2003. (XI.26.)
rendelet módosításáról
(Rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)
Nagy Zoltánné ügyintéző: Az Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatát korábban a
képviselőtestület jóváhagyta azzal, hogy a szakértői vélemény figyelembe vételével az iskola vezetője
készítse el megadott határidőre annak kiegészítését. [Határozat száma: 104/2006. (VIII.30.)]
E határozatban foglaltaknak eleget téve az intézményvezető elkészítette a kiegészítést. Annak - tartalmát
megismerve - elfogadását javasolja (megjegyzés: anyagi, pénzügyi kihatása a módosításnak, ill.
kiegészítésnek nincs).
A jelenlévő képviselők és a polgármester egybehangzóan - 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta:
191/2006. (XII.20.) határozat:
Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete
- a 104/2006. (VIII.30.) sz. határozatának tartalmát szem előtt tartva - az
Önkormányzat által fenntartott helyi Általános Iskola - a Kistérségi Hivatal
által megküldött szakmai értékelésben foglaltak figyelembe vételével aktualizált Szervezeti és Működési Szabályzatát (továbbiakban: SZMSZ) jóváhagyja.
Felelős. polgármester
Határidő: november 30.
Nagy Zoltánné ügyintéző: Sem a hagyományos családsegítői, sem a nem álláskereső munkanélküli
rendszeres szociális segélyben részesülő személyek együttműködésére kijelölt szervkénti feladatok
ellátására nincs megállapodás kötve a családsegítővel, ill. annak fenntartójával. Mivel e feladatok ellátása
a szociális törvény szerint kötelező feladata az önkormányzatnak, így mindkét feladat ellátása tekintetében
szükséges lenne az edelényi intézményfenntartó társulási megállapodáshoz való csatlakozás elfogadása.
Csatlakozási szándékunk közlése után még a befogadónak is döntenie kell 90 napon belül a befogadásról.
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A társulási megállapodás a települési önkormányzat kötelező szociális alapellátási feladatainak hatékony
és eredményes teljesítése, valamint a kistérségi családgondozás működtetése érdekében, az edelényi
Kistérség Többcélú Társulása „Társulási Megállapodásban” meghatározott célok végrehajtására kerül
megkötésre.
Egyetlen változó van, ill. lehet benne. A megállapodás 7.3. pontja értelmében a társulás tagjai az Edelény
város önkormányzatának képviselőtestülete által előterjesztett, a családsegítésre vonatkozó működési
támogatási igényt a települések lakosságának arányában, minősített többségű döntésük alapján teljesítik.
Méhész Katalin szóbeli tájékoztatása szerint egyelőre nem kell hozzájárulni a társulás tagjainak, de ebben
bármikor változás állhat be.
Szociális alapszolgáltatás keretében személyes gondoskodásként az önkormányzatnak biztosítania kellene
immáron évek óta a családsegítést az 1993. évi III. törvény 64. §-ában foglaltak szerint. Ezt el is látta az
eddigiekben az edelényi családsegítő központ, de mint most kiderült, nem hivatalosan. (Az edelényi
aljegyző nő megkeresésemre elmondta, hogy erre kiterjedően Balajt községgel nem kötöttek a korábbi
években megállapodást.)
A legutóbbi Állami Számvevőszék által helyben lefolytatott szociális irányú vizsgálat alkalmával kérték a
feladat elláttatására vonatkozó megállapodás bemutatását, amelyet sajnos - az önkormányzat alakulásának
időpontjáig visszamenően - nem találtunk meg sem beiktatva, sem az irattári anyag között, sem külön
lefűzve.
2005. szeptember 1-től a nem álláskereső rendszeres szociális segélyezett személyek együttműködésének
ellátására ki kellett volna jelölni azt a szervet, aki a beilleszkedési programot egy-egy adott személyre
szólóan összeállítja és számon kéri.
Ebben az ügyben az elmúlt időszakban – többszöri felhívásom ellenére – sem a körjegyző nő, sem a
polgármester úr nem intézkedett.
Mivel most én vagyok a körjegyző személyének helyettesítésével megbízva, vettem a bátorságot, s
felvettem a kapcsolatot Méhész Katalin aljegyző nővel, aki megküldte a társulási megállapodást általunk
történő elfogadásra.
Sajnálatos módon a legutóbbi ülésen ez nem került megvitatásra és elfogadásra, mivel ülés közben az
előttem lévő iratcsomó aljára került ez az iratanyag. Ládbesenyő és Abod község előterjesztésemre már ez
ügyben meghozta határozatát a novemberi ülésén. Én akarom elintézni, én hajtom az ügyet, hogy minél
hamarabb megoldásra kerüljön a feladat ellátása, én járok utána és tessék saját községemben elfelejtem a
testület elé beterjeszteni. Ezúton is elnézést kérek a képviselőtestület tagjaitól.
A jelenlévő képviselők és a polgármester egybehangzóan - 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – minősített többséggel a következő határozatot hozta:
192/2006. (XII.20.) határozat:
Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete,
mint az Edelényi Kistérség Többcélú Társulás tagja kifejezi csatlakozási szándékát az
Edelényi Kistérség Többcélú Társulása „Társulási Megállapodásban” meghatározott
célok végrehajtására a települési önkormányzat kötelező szociális alapellátási
feladatainak hatékony és eredményes teljesítése, valamint a kistérségi családgondozás
működtetése érdekében 2006. szeptemberében létrejött „Edelény és Társult
Települések Kistérségi Családsegítő Intézménye” elnevezésű társuláshoz.
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A képviselőtestület a megállapodásban foglaltakat megismerte, s annak figyelembe
vételével felhatalmazza a község polgármesterét, hogy a csatlakozási szándéknyilatkozatot juttassa el Edelény város Polgármesteréhez.
A testület a szándék esetleges elfogadásával összefüggésben az alábbi adatokat közli a
megállapodás kiegészítéséhez:
Balajt község 2005. január 1-ei állapot szerinti
lakosságszáma összesen:
490 fő
ebből:

0-18 éves:
19-62 éves:
63 év felett:

173 fő
239 fő
78 fő

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Nagy Zoltánné ügyintéző: Ismerteti a miskolci székhelyű P-Silver Kft. kábeltévé hálózat kiépítésére tett
ajánlatát. (Megkeresés 672/2006. szám alatt irattárban elhelyezve.)
Kiss Ferenc polgármester: Nem javasolja elfogadni az ajánlatot. Nézzünk utána, mások milyen
feltételekkel képzelnék el kiépíteni a rendszert a községben.
A jelenlévő képviselők és a polgármester egybehangzóan - 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta:
193/2006. (XII.20.) határozat:
Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete
a P-SILVER KFT. (székhelye: 3527 Miskolc, Zsigmondy út 2. 101/b.) kábeltévé
hálózat kiépítésére vonatkozóan tett ajánlatában foglalt lehetőséggel nem kíván élni.
(Megkeresés 672/2006. szám alatt irattárban elhelyezve.)
Felelős: Határidő: Beri Aladár képviselő: Ha a körjegyzőség székhelye nem jön Balajtra, akkor kiválunk?
Kiss Ferenc polgármester: Ládbesenyő és Abod község nem hajlik rá, hogy a körjegyzőség székhelye itt
legyen.
Régen arról volt szó, hogy egy ideig Ládbesenyőben lesz a körjegyzőség székhelye, majd utána
ugyanannyi ideig a másik, ill. a harmadik községben.
Ezzel szemben a valóságban ez nem így történik. Sajnálatos módon a körjegyzőségi társulási
megállapodásban e kikötésnek nyoma sincs, így hivatkozni se tudunk rá az új polgármesterek és
képviselők előtt.
A jelenlévő képviselők és a polgármester egybehangzóan - 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta:
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194/2006. (XII.20.) határozat:
Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy a körjegyzőségi társulási megállapodás
felülvizsgálata és módosítása érdekében a társközségekkel egyeztessen, eljárjon.
Felelős: polgármester
Határidő: január 31.
Kiss Ferenc polgármester: Javasolja meghirdetni a falugondnoki álláshelyet az írásbeli előterjesztésben
foglaltak szerint.
A jelenlévő képviselők és a polgármester egybehangzóan - 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta:
195/2006. (XII.20.) határozat:
Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete
falugondnoki álláshely betöltésére pályázatot ír ki.
Feltételek:
- büntetlen előélet,
- szakmunkás végzettség (képesítés),
- falugondnoki képesítés, ill. annak megszerzése a kinevezéstől számított
egy éven belül kötelező,
- gépjárművezetői jogosítvány („B” kategóriás),
- legalább 5 éves gépjárművezetői gyakorlat,
- PÁV: III. fokozat megléte,
- egészségügyi alkalmasság
(munkába állás előtt a munkáltató által foglalkozás-egészségügyi
alapszolgáltatás ellátására kötött megállapodás alapján lefolytatott –
külön jogszabályban meghatározott - munkaköri és szakmai
alkalmasság előzetes orvosi vizsgálatának eredményeként).
Előnyt jelent: balajti lakóhely
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- szakmai önéletrajzot
A pályázathoz mellékelni kell:
- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
- az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát
Az állás betölthető:
2007. február 1-től
A munkáltatói jogkör gyakorlója: a képviselőtestület
Foglalkoztatás: önkormányzati közalkalmazotti jogviszony keretében
az 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) alapján
Besorolás, bérezés: a Kjt. Szerint
A pályázat benyújtásának határideje: 2007. január 22.
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A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani és a borítékon fel kell tüntetni:
„FALUGONDNOKI PÁLYÁZAT”.
A pályázat bontása és elbírálása: a pályázat benyújtására előírt határidőt
követő 8 napon belül
A pályázat benyújtásának helye, címe: Önkormányzat
Kiss Ferenc polgármester
3780 Balajt, Fő u. 55.
Érdeklődni lehet: az 525-055

telefonszámon

Felelős: polgármester
Határidő: december 31.
Szabó Árpád Zoltán képviselő: A lakosok pozitív visszajelzéssel éltek az idei mikulás személyét
érintően. Javaslom, hogy jövőre is Ő legyen az önkormányzat mikulása.
Kiss Ferenc polgármester: Sokat beszélünk a TELEHÁZ használatáról. Kérném, hogy a képviselő társak
ne tegyenek fel olyan képeket a gépek egyikére sem, amely nem oda való, gondolok itt az idei
mikulásunkra, aki olyan pozícióban lett megörökítve (kisdolgát végzi), ami közszemlére nem való.
Berzi István képviselő: (Viccesen.) „Szerzői jogvédelemmel alatt áll” az általam megörökített kép, azt
sokszorosítani, terjeszteni és értékesíteni az én hozzájárulásom nélkül nem lehet.
Több hozzászólás nem lévén polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a továbbiakban a napirend
tárgyalása zárt ülés keretében történik.

K.m.f.

Kiss Ferenc
polgármester

Nagy Zoltánné
körjegyzői megbízott
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KIVONAT
Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2006. évi december hó 20-án, szerdán 13 óra 00
perces kezdettel a Községháza hivatalos helyiségében – nyílt körben – megtartott soron következő ülésén
elhangzottakról felvett jegyzőkönyvből:

Kiss Ferenc sk.
polgármester

Nagy Zoltánné sk.
körjegyzői megbízott

A kiadmány hiteléül:

Balajt, 2006. december 28.
Nagy Zoltánné
Jkv.vezető
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