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1-3//2007. 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2007. évi február hó 28-án, szerdán 13 óra 00 

perces kezdettel a Községháza hivatalos helyiségében – nyílt körben – megtartott soron következő 

ülésén elhangzottakról 

 

 
Jelen vannak:                                Kiss Ferenc               polgármester 

                                                        Kiss Ferencné           alpolgármester 

                                                        Beri Aladár               képviselő 

                                                        Szabó Árpád Zoltán  képviselő 

                                                              

 

Igazoltan távol maradt:                Berzi István       képviselő 

                                                        Csathó László    képviselő 

 

Igazolatlanul távol maradt:         --------------- 

 

 

Tanácskozási joggal jelen van:     dr. Takács András    körjegyző 

                                                         Bódvai Mihályné        gazdálkodási ügyintéző 

                                                         Nagy Zoltánné            jegyzőkönyvvezető 

                                                

 

Meghívottként jelen van:             -------------- 

                                                         

                                                           

 

Érdeklődőként jelen van:             Ádám Ferenc Györgyné falugondnok                                                  

 

 

 

Kiss Ferenc polgármester köszönti a megjelenteket, s figyelembe véve az Ötv. 14. §-ában foglaltakat 

megállapítja, hogy Balajt község képviselőtestülete határozatképes, mivel a települési képviselők közül 

4 fő  jelen van. 

 

Az elhangzott javaslatnak megfelelően a jelenlévő képviselők és a polgármester egybehangzóan - 4 

igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő napirendet fogadta el: 

 

                             1./ Az önkormányzat 2007. évi költségvetési tervezetének megtárgyalása, 

                                  rendeletének megalkotása 

                                  Előterjesztő: polgármester 
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                             2./ Szociális segély kérelmek elbírálása 

                                  Előterjesztő: ügyintéző 

 

 

                             3./ Indítványok, javaslatok 

 

 

 

A napirend tárgyalása: 

 

 

1./ Az önkormányzat 2007. évi költségvetési tervezetének megtárgyalása, 

     rendeletének megalkotása 

     Előterjesztő: polgármester 

 

 

Kiss Ferenc polgármester Bódvai Mihálynénak megadja a hozzászólás jogát. 

 

Bódvai Mihályné gazdálkodási ügyintéző: Kéri a testület tagjait, tegyék meg javaslataikat, hol 

kívánnak módosítani a tárgy évi – „szerény” - költségvetési tervezetben. 

 

Elmondja, hogy a tárgy év során kb. 1.000.000,- Ft kamatterhet kell állnia az Önkormányzatnak a 

Víziközmű-Társulat helyett. 

 

 A képviselőtestület minősített többséggel, azaz 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

a következő rendeletet alkotta: 

 

 

 Balajt község önkormányzati képviselőtestületének 

 

 1/2007. (III.1.) számú rendelete 

 

 az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről 

 

 

 (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

Bódvai Mihályné elhagyja az üléstermet. 

 

Szünet 14  óra 00 perckor 

 

Az ülés napirendjének tárgyalása folytatódik 14  óra  10  perctől. 

 

 

2./ Szociális segélykérelmek elbírálása 

     Előterjesztő: ügyintéző  

 

 

(A napirendi pont tárgyalása zárt ülés keretében történik, melyről külön jegyzőkönyv készül.) 

 

 

 

3./ Indítványok, javaslatok 



 3 

Kiss Ferenc polgármester: Ismerteti az edelényi Többcélú Kistérségi Társulás két megkeresését. 

(A megkeresések 213 és  214/2007. szám alatt nyilván vannak tartva.) 

 

A megkeresések lényege: 

1./ 213/2007: gyermekjóléti szolgáltatás tárgy évi költségvetésének jóváhagyása helyi önkormányzati 

hozzájárulás nélkül  

 

2./ 214/2007: intézményfenntartói megállapodásban foglalt nevelési és oktatási intézmények tárgy évi 

költségvetésének jóváhagyása helyi önkormányzati hozzájárulás nélkül 

 

A képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozta: 

 

14/2007. (II.28.) sz. határozat: 

 

  Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete 

  a Családsegítő és Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgáltató Intézet (székhelye:  

Edelény, Bányász út 2.) intézet által intézményfenntartói társulási megállapodás 

keretében ellátott családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás szakfeladatok 2007. évi 

költségvetési tervezetét jóváhagyja azzal a kiegészítéssel, hogy a 2007-es évben a 

működtetéshez t. évi költségvetése terhére önkormányzati hozzájárulást az ide 

vonatkozó társulási megállapodásban foglaltak szerint biztosít. 

 

A képviselőtestület felkéri a polgármestert, egyeztessen a székhely szerinti  

fenntartóval a tervezet mérlegének IX. pontjában szereplő „önkormányzati egyéb  

forrásból biztosított támogatási” összeg társult tagok közötti megoszlása tekintetében, 

s az egyeztetés eredményéről lehetőség szerint a soron következő ülésén tájékoztassa a 

testületet. 

 

 

  Felelős: polgármester 

  Határidő: azonnal 

 

 

A képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozta: 

 

15/2007. (II.28.) sz. határozat: 

 

  Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete 

az intézményfenntartói társulási megállapodás keretében működtetett edelényi 

Borsodi Általános Iskola (oktatási intézmény) 2007. évi költségvetési tervezetét 

jóváhagyja azzal a kiegészítéssel, hogy a 2007-es évben a működtetéshez t. évi 

költségvetése terhére önkormányzati hozzájárulást az ide vonatkozó társulási 

megállapodásban foglaltak szerint biztosít. 

 

  A képviselőtestület felkéri a polgármestert, egyeztessen a székhely szerinti  

fenntartóval a tervezet mérlegének IX. pontjában szereplő „önkormányzati egyéb  

forrásból biztosított támogatási” összeg társult tagok közötti megoszlása tekintetében, 

s az egyeztetés eredményéről lehetőség szerint a soron következő ülésén tájékoztassa a 

testületet. 

 

 

  Felelős: polgármester 

  Határidő: azonnal 
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A képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozta: 

 

16/2007. (II.28.) sz. határozat: 

 

  Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete 

az intézményfenntartói társulási megállapodás keretében működtetett edelényi Mátyás 

Napköziotthonos Óvoda (nevelési intézmény) 2007. évi költségvetési tervezetét 

jóváhagyja azzal a kiegészítéssel, hogy a 2007-es évben a működtetéshez t. évi 

költségvetése terhére önkormányzati hozzájárulást az ide vonatkozó társulási 

megállapodásban foglaltak szerint biztosít. 

 

  A képviselőtestület felkéri a polgármestert, egyeztessen a székhely szerinti  

fenntartóval a tervezet mérlegének IX. pontjában szereplő „önkormányzati egyéb  

forrásból biztosított támogatási” összeg társult tagok közötti megoszlása tekintetében, 

s az egyeztetés eredményéről lehetőség szerint a soron következő ülésén tájékoztassa a 

testületet. 

 

 

  Felelős: polgármester 

  Határidő: azonnal 

 

 

A képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozta: 

 

17/2007. (II.28.) sz. határozat: 

 

  Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete 

az intézményfenntartói társulási megállapodás keretében működtetett edelényi 

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda (nevelési intézmény) 2007. évi költségvetési 

tervezetét jóváhagyja azzal a kiegészítéssel, hogy a 2007-es évben a működtetéshez t. 

évi költségvetése terhére önkormányzati hozzájárulást az ide vonatkozó társulási 

megállapodásban foglaltak szerint biztosít. 

 

  A képviselőtestület felkéri a polgármestert, egyeztessen a székhely szerinti  

fenntartóval a tervezet mérlegének IX. pontjában szereplő „önkormányzati egyéb  

forrásból biztosított támogatási” összeg társult tagok közötti megoszlása tekintetében, 

s az egyeztetés eredményéről lehetőség szerint a soron következő ülésén tájékoztassa a 

testületet. 

 

 

  Felelős: polgármester 

  Határidő: azonnal 

 

 

Kiss Ferenc polgármester: Elmondja, hogy a múlt hónap során Csathó László képviselő kérte a 

tiszteletdíjának csökkentett összegben történő folyósítását, melyet a tárgy hónap során ismételten kért 

visszaállítani az eredeti – rendeletben – meghatározott összegre. 

 

Javasolja visszaállítani megbízási szerződését a képviselőtestület megalakulását követő eredeti 

állapotnak megfelelően. 
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A képviselőtestület egybehangzóan az elhangzottakat jóváhagyólag tudomásul vette. 

 

 

Kiss Ferenc polgármester: A Hatvani Bt. és a Kroda Kft. egy-egy pályázatírói ajánlatot juttatott el az 

önkormányzathoz. 

 

Dr. Takács András körjegyző: Az ajánlatot tartalmazó szerződés nem konkrétan fogalmaz egy-egy 

pontban  (pl.: a sikerdíjat csak azután kellene kifizetni – az ajánlatban foglaltaktól eltérően – ha az 

elnyert támogatás az önkormányzat számlája javára megérkezett). 

Javasolja, hogy a sikerdíj mértékének csökkentése érdekében is egyeztessen ajánlatot tevővel a 

polgármester úr. 

A 3. pontban megállapított sikerdíj mértéke: 

-50 millió forint felett 6 % + Áfa, 50 millió forint alatt 8 % + Áfa mértékben, ill. összegben legyen 

megállapítva.   

 

A 4. pontban a sikerdíj kifizetésére csak azt követően kerül sor, amikor a támogatás összege az 

önkormányzat egyszámlájára megérkezett. 

A támogatással való elszámolás a pályázatíró feladata legyen. 

 

A képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozta: 

 

18/2007. (II.28.) sz. határozat: 

 

  Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete 

  felhatalmazza a polgármestert egyeztessen a miskolci székhelyű Kroda Kft.  

  ügyvezetőjével a pályázatírásra tett ajánlatuk alábbiak szerinti módosításának  

  elfogadása és átvezetése érdekében: 

 

A 3. pontban megállapított sikerdíj mértéke: 

50 millió forint felett 6 % + Áfa,  

50 millió forint alatt 8 % + Áfa mértékben, ill. összegben legyen megállapítva.   

 

A 4. pontban a sikerdíj kifizetésére csak azt követően kerül sor, amikor a támogatás 

összege az önkormányzat egyszámlájára megérkezett. 

A megállapított támogatással való elszámolás a pályázatíró feladata legyen. 

 

 

  Felelős: polgármester  

  Határidő: március 31. 

 

 

Kiss Ferenc polgármester: A temetőre vivő út, a Petőfi és Kossuth utcák, valamint a buszforduló 

aszfaltozásának megvalósítása érdekében a tervek készülnek. 

Április közepéig lehet támogatás iránt pályázni. 

 

Beri Aladár képviselő: Továbbra sincs megoldás a kóbor, ill. szabadon kóborló ebek ügyében. 

 

Nagy Zoltánné ügyintéző: A tavalyi évben minden ingatlan tulajdonosa, ill. lakója kézhez kapott egy-

egy felhívást az ebek tartására vonatkozóan is. 

Ha nem tesznek a sértettek személyesen szabálysértési feljelentést egy-egy állattartó ellen, akkor a 

jegyző tehetetlen. 

 

Dr. Takács András körjegyző: A befogás lehet az utolsó eszköz az önkormányzat kezében. 

Utána kérdez, mennyiért végzik el ezt a feladatot. 
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Beri Aladár képviselő: A mosókútnál nem folyik el a víz, ott bűzös állapotban pang a víz. 

 

Kiss Ferenc polgármester: Nem csak ruhát, de kocsit sem lehet ott mosni. 

 

Beri Aladár képviselő: Palicza néni előtt a járdán nem lehet elmenni gyalogosan. 

 

Az ún. Puharéti árok kezelője - az Alsó-Bódva völgyi Vízgazdálkodási Társulat - nem tartja karban 

évek óta az árkot, így az nem vezeti el a vizet. 

 

Szabó Árpád Zoltán képviselő: Sukovics László a Társulat elnöke. 

 

Beri Aladár képviselő: Fel kell szólítani a Társulatot, hogy tegyen eleget kötelezettségének. 

 

Dr. Takács András körjegyző: Utána nézek, mi ennek a jogi háttere. 

 

Szabó Árpád Zoltán képviselő: A szennyvíz és az ivóvíz szolgáltatás tekintetében el lett-e küldve a 

szolgáltatónak a kitöltött minőség-felmérő lap? 

 

Kiss Ferenc polgármester: Nem. 

Visszatérünk majd a későbbiekben a szolgáltatóval való kapcsolatunkra, a vitás kérdések 

megoldásának lehetőségére. Arra tett személyesen ígéretet a Kft. vezetője, hogy rendezi felénk a 

tartozását. 

 

Nagy Zoltánné ügyintéző: A hivatalban és az iskolában található számítógépek rendszeres 

karbantartása érdekében szükség lenne egy rendszergazdára. 

Megbízási szerződés megkötését javasolja egy ilyen feladat ellátására vállalkozó alkalmas személlyel, 

vagy céggel. 

Én nem tanultam számítástechnikai ismereteket, így csak az adott programokat tudom kezelni. 

Azonban, mint most is, adódhatnak olyan problémák egy-egy programmal, ill. magával a 

számítógéppel, amelyet csak egy rendszergazda tud úm. orvosolni. 

A programok készítői rögtön azt kérdezik, ha probléma esetén felhívjuk Őket, hogy van-e 

rendszergazda. 

 

Kiss Ferenc polgármester: Pár hónapja gond van a Teleházas gépekkel is, azokat se ártana 

megnézetni. 

Ingyen viszont senki nem fogja rendbe tenni. 

 

A képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozta: 

 

19/2007. (II.28.) sz. határozat: 

 

  Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete 

  felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő számítógépek  

karbantartása, azaz a  rendszergazdai feladatok elláttatása érdekében szerződést  

kössön arra alkalmas személlyel, ill. céggel. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: május 31. 

 

 

Kiss Ferenc polgármester: A március 15-ei ünnepség 14-én lesz megtartva az általános iskolások 

közreműködésével. 
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Kiss Ferenc polgármester megköszönte a részvételt, majd tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a 

napirend tárgyalása a továbbiakban zárt ülés keretében történik. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Kiss Ferenc                                                                                                            dr. Takács András 

polgármester                                                                                                                  körjegyző 
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K I V O N A T 

 

 

Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2007. évi február hó 28-án, szerdán 13 óra 00 

perces kezdettel a Községháza hivatalos helyiségében – nyílt körben – megtartott soron következő 

ülésén elhangzottakról felvett jegyzőkönyvből 

 

 

A képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozta: 

 

19/2007. (II.28.) sz. határozat: 

 

  Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete 

  felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő számítógépek  

karbantartása, azaz a  rendszergazdai feladatok elláttatása érdekében szerződést  

kössön arra alkalmas személlyel, ill. céggel. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: május 31. 

 

 

 

Kiss Ferenc sk.                                                                                                      dr. Takács András sk. 

polgármester                                                                                                                 körjegyző 

 

 

 

A kiadmány hiteléül: 

 

Balajt, 2007. március 19. 

 

 

Nagy Zoltánné 

jkv.vezető 

 

 


