BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐTESTÜLETE

1-9//2007.
JEGYZŐKÖNYV
Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2007. évi június hó 27-én, szerdán 13 óra 00 perces
kezdettel a Községháza hivatalos helyiségében – nyílt körben – megtartott soron következő ülésén
elhangzottakról
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Igazoltan távol maradt:

Szabó Árpád Zoltán képviselő

Igazolatlanul távol maradt:
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Tanácskozási joggal jelen van:

dr. Takács András körjegyző
Nagy Zoltánné
jegyzőkönyvvezető

Meghívottként jelen van:

Borsodi László
Veres Ferencné

kazincbarcikai ÉHG Zrt. részéről
általános iskola vezetője

Érdeklődőként jelen van:

Pető István

érdeklődő helyi lakos

Kiss Ferenc polgármester köszönti a megjelenteket, s figyelembe véve az Ötv. 14. §-ában foglaltakat
megállapítja, hogy Balajt község képviselőtestülete határozatképes, mivel a testület tagjai közül 5 fő jelen
van.
Beri Aladár képviselő: A zárt ülésen tárgyalásra kerülő szociális kérelmek megtárgyalására inkább első
napirendi pontként kerüljön sor.
Ádám Ferenc Györgyné is csak azóta jár fel az ülésekre mióta falugondnok.

Kiss Ferenc polgármester: Pető István is több alkalommal részt vett már a korábbi ülések alkalmával.
Javaslom, hogy a továbbiakban is maradjon az utolsó napirendi pont a szociális segély kérelmek
elbírálása. Ezzel a múltkori ülésen a testület minden tagja egyetértett, mindenki megértette akkor, miért is
indokolt ennek a későbbiekben való napirendre tűzése.
A képviselőtestület az utóbbi javaslatot egybehangzóan jóváhagyólag tudomásul vette.
Kiss Ferenc polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.
Az elhangzott javaslatnak megfelelően a jelenlévő képviselők és a polgármester egybehangzóan - 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő napirendet fogadta el:
1.) Az Észak-magyarországi Hulladékgazdálkodási zRrt. tájékoztatója a községi szemétszállítással kapcsolatosan
Előadó: ÉHG képviselője
2.) Az Általános Iskola vezetőjének a 2006/2007. tanévvel kapcsolatos tájékoztatója
Előterjesztő: intézményvezető
3.) Indítványok, javaslatok
4.) Szociális segély kérelmek elbírálása
Előterjesztő: ügyintéző

A napirend tárgyalása:
1.) Az Észak-magyarországi Hulladékgazdálkodási zRt. tájékoztatója a községi szemétszállítással
kapcsolatosan
Előadó: ÉHG képviselője
Kiss Ferenc polgármester átadja a szót az Észak-magyarországi Hulladékgazdálkodási zRt.
képviseletében megjelent Borsodi Lászlónak.
Borsodi László ÉHG részéről: Egy éve, hogy utoljára itt jártam.
A téli időszakban néha gond volt és a jövőben is lehet a szemét elszállításával.
A szelektív hulladékgyűjtés zsákos változata a 83 település közül már 11 településen megindult.
Az év vége felé kerülne itt is bevezetésre: teljesen más napokon, kéthetente kerülne elszállításra, a
hasznosítható hulladékot (fém, papír, műanyag) zsákba kell majd gyűjteni.
Nagy Zoltánné ügyintéző: Más – az Önök szolgáltatási területéhez tartozó - településeken hogyan
történik a szemétszállítás díjának beszedése és kiegyenlítése?
Borsodi László: Mind a 83 településen az önkormányzat szedi be, majd fizeti meg felénk a
szemétszállítás díját.
Általában ennek a szolgáltatásnak a díját a kommunális adóból egyenlítik meg.

Kiss Ferenc polgármester: Ha lennél szíves leszervezni, hogy a képviselőtestület megtekinthesse a nem
régiben átadott szelektív hulladéklerakó telepet.
Borsodi László: Szeptemberben várni fogom a testület erre irányuló írásbeli jelzését időpont
megjelölésével.
Kiss Ferenc polgármester: Egyes lakosok eladják a részükre ingyen biztosított hulladékgyűjtő edényt.
Borsodi László: Az ÉHG tulajdonában lévő kukákat időközönként kicseréljük, de az anyagi terhet jelent,
ha az „elveszett” helyett újra és újra másikat kell adnunk.
A képviselőtestület az ÉHG zRt. képviselője által elmondottakat egybehangzóan jóváhagyólag
tudomásul vette.
Beri Aladár képviselő: Ha bárki látja, hogy egy másik falubeli mit csinál, akkor azt a személyt nevén kell
nevezni, elmondani, hogy mit tett, s nem kell általánosítani.
Borsodi László 13 óra 35 perckor távozik az ülésteremből.

2.) Az Általános Iskola vezetőjének a 2006/2007. tanévvel kapcsolatos tájékoztatója
Előterjesztő: intézményvezető
Kiss Ferenc polgármester átadja a szót a helyi Általános Iskola vezetőjének, Veres Ferencnének.
Veres Ferencné általános iskola vezetője: Két tanulói csoport, összesen 30 fő kezdte a tanévet és 30 is
fejezte be. Az 1. és 3. összevont osztály osztályvezetője és tanítója én vagyok, a 2. és 4. összevont osztály
osztályvezetője és tanítója pedig Ádám Bálintné.
Június 20-án volt a tanévzáró ünnepség.
Felolvassa az írásbeli beszámolót. (Beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Nincs a 2007/2008-as tanévre beíratva új elsős. A védőnő 7 elsős gyermeket jelzett iskolánk felé. Három
osztályismétlő gyermek kezdheti meg első osztályos tanulmányait az új tanévben.
A helyi iskolánk tagiskolává válása ellen kifogást a Borsodi Általános Iskola vezetője – Belme Csaba
igazgató úr - nem emel.
Kiss Ferenc polgármester: Hogyan tovább az iskolával? 1,5 m Ft-ot kellett az idén is hozzá tenni az
állami támogatáshoz a működtetés biztosítása érdekében.
Kiss Ferencné alpolgármester: Le kell végre zárni, rendezni az iskola ügyét.
Kiss Ferenc polgármester: Lehet, hogy a szülők lerendezik az iskola sorsát, mert az sem zárható ki, hogy
a nyári szünet alatt más iskolába beíratják gyermekeiket. Szeptemberben minden elválik.

A jelenlévő képviselők és a polgármester egybehangzóan - 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta:
67/2007. (VI.27.) számú határozat:
Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete
a helyi Általános Iskola vezetőjének a 2005/2006. tanévről szóló tájékoztatóját,
beszámolóját elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Veres Ferencné távozik az ülésteremből 14 óra 45 perckor.
Kiss Ferenc polgármester: Javasolja a pedagógusokat tárgyjutalomban részesíteni.
A jelenlévő képviselők és a polgármester egybehangzóan - 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta:
68/2007. (VI.27.) határozat:
Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete
a helyi általános iskola pedagógusait „pedagógusnap” alkalmából személyenként
6.550,- Ft értékű tárgyjutalomban részesíti.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, ill. július 6.
3.) Indítványok, javaslatok
dr. Takács András körjegyző: A falugondnoki szolgáltatás működtetésének szabályszerűségét érintően
lefolytatott vizsgálatról készült, Méhész Katalin aljegyző nő által megküldött jegyzőkönyv tartalmát
ismerteti.
(Jegyzőkönyv 521-4/2007. szám alatt irattárban fellelhető.)
Ez ügyben még egyeztetni kíván az aljegyző nővel, mert nem mindenben ért egyet vele: pl.: határozatlan
időre szólóan megadott működési engedély visszavonására - a jegyzőkönyvben rögzített hiányosságokra
alapozva - nem lát lehetőséget, ennél fogva pedig határozott időre szóló működési engedély megadása
iránt sem kellene kérelmet benyújtania a fenntartónak.
dr. Takács András körjegyző: Az Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal BorsodAbaúj-Zemplén megyei Kirendeltségének Törvényességi Ellenőrzési Osztálya részéről Maczegáné,
Marianna szóbeli észrevétellel élt a képviselőtestület által a múlt év december 28-án megtartott ülésén
előterjesztett és elfogadott, a magánszemély kommunális adójáról szóló 14/2006. helyi rendelet egyes
pontjainak az adózás rendjéről szóló törvénnyel való ellentételességét illetően.

Kiss Ferenc polgármester: Csak szóbelileg tájékoztatta Önt Maczegáné az észrevételeiről, vagy azokat le
is írta és megküldte Önnek?
dr. Takács András körjegyző: Csak szóban tette meg észrevételezéseit.
Kiss Ferenc polgármester: Nem kívánja a szóbeli észrevétel alapján a rendelet módosítását a mai ülésen
napirendre tűzni. Kéri, hogy a jövőben, amit a Törvényességi Ellenőrzési Osztály részéről Maczegáné,
Marianna a képviselőtestület munkáját illetően észrevételezni, kifogásolni kíván, szíveskedjen azt minden
esetben írásban megtenni.
Kiss Ferenc polgármester: Koncessziós eljárás kiírása megtörtént. Két országos napilapban lett
megjelentetve: a Napi Gazdaságban és a Magyar Nemzetben. (Átadja a napilapokat tanulmányozásra.)
Kb. 200.000,- Ft-ba került a két közzététel.
A képviselőtestület az elhangzottakat egybehangzóan jóváhagyólag tudomásul vette.
Kiss Ferenc polgármester: A B-A-Z. megyei Tanya- és Falugondnokok Egyesületének támogatás iránti
megkeresését ismerteti. (Megkeresés 553/2007. szám alatt irattárban elhelyezve.)
A jelenlévő képviselők és a polgármester egybehangzóan - 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta:
69/2007. (VI.27.) sz. határozat:
Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete
a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Tanya- és Falugondnokok Egyesületét
(3525 Miskolc, Széchenyi u. 35., folyószámla sz.: OTP 11734004-20442761, ikt.sz.:
553/2007.) 2007. évi költségvetése terhére 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű
vissza nem térítendő támogatásban részesíti.
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására és
a támogatás átutaltatására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Kiss Ferenc polgármester: A kistérségi szakmai napra szóló meghívást ismerteti.
Minden képviselő részt vehet ezen a programon, amennyiben szeretnének rajta részt venni, úgy aznap de.
9.00 órakor itt a hivatal előtt lesz a gyülekező.
Kiss Ferenc polgármester: Ládbesenyő község polgármestere a július 14-ei falunapra meghívta a
képviselőtestület minden tagját.
A testület nevében köszönettel vette a meghívást.
A peres eljárás kapcsán ügyvédi képviseletet veszünk igénybe. Peren kívüli eljárás keretében történő
megegyezés létrejötte érdekében folyik jelenleg az egyeztetés.
Jegyző úr – tekintettel az ügy régi voltára – kérte ez ügyből való kihagyását.

dr. Takács András körjegyző: A múltbéli ügyekben nem lehetek döntőbíró, nem állhatok egyik oldal
mellé sem, hisz részleteiben nem ismerem az ügyet.
Az megállapítható külső szemlélő által első olvasatra is, hogy a gázberuházás megvalósítása ügyében a két
település között létrejött gesztori megállapodás hiányos, felületes, pontatlan.
Kiss Ferenc polgármester: Nem azt vitatjuk, hogy fizetnünk kell-e, azt kérdőjelezzük meg, hogy ennyit
kell-e.
Kiss Ferencné alpolgármester: Bízom abban, hogy mindkét fél megelégedésére megegyezés fog születni
az ügyben.
dr. Takács András körjegyző: AZ ÁSZ vizsgálat elmarasztaló véleményt alkotott Ládbesenyő község
víz- és szennyvízdíj állami támogatás lehívása ügyében. Tavaly 5, az idén 3 település nevében pályázott
Ládbesenyő község önkormányzata gesztor településként ezzel összefüggésben állami támogatás iránt.
Az ÁSZ a tavalyi évi állami támogatás lehívása ügyében burkolt árcsökkentésnek minősítette azt, hogy a
községek az állami támogatáson felül további támogatást nyújtottak a lakosaiknak.
A támogatást igénylő községek közül egyedül Balajt községet nem érintette ez a vizsgálat elmarasztalóan,
mivel Ő plusz támogatást nem nyújtott lakosainak.
Az üzemeltető a víz és szennyvízdíj támogatása iránti igény benyújtásához olyan adatot szolgáltatott és
úgy pályázott, hogy próbaüzem alatt állt a rendszer (egyébként a kivitelezés megvalósítása érdekében az
önkormányzat által elnyert támogatásban benne volt a próbaüzemeltetésre szánt támogatás is).
Nincs e tekintetben való eljárásra - több évre visszamenőleg - a települések között kötött gesztori
megállapodás és támogatás felhasználására vonatkozó megállapodás sem.
Az ÁSZ vizsgálóbiztosa jelezte az Országgyűlés felé a több évre visszamenőleges teljes körű
számvevőszéki vizsgálat elrendelését.
Kiss Ferenc polgármester: Mivel a körjegyzőségen belül nem úgy mennek a dolgok, ahogy azt
szeretnénk, ezért javaslom a körjegyzőségből való kiválásról szóló döntés meghozatalát a mai ülésen.
Csathó László képviselő: Ha kilépünk, annak anyagi vonzata is lesz.
Kiss Ferencné alpolgármester: A jegyző bére, annak terhei és egyéb juttatásai is kiadásként fognak
megjelenni.
dr. Takács András körjegyző: A körjegyzőségből kiválni az év első napjával lehet, előtte 6 hónappal
korábban hozott határozat alapján.
Az állami költségvetésről szóló törvény úgy rendelkezik, hogy nem pályázhat önhibáján kívüli
támogatásra az az önkormányzat, amely 1000 fő alatti, s nem tagja körjegyzőségnek.
Körjegyzőséget azok a települések alkothatnak, amelyek egymással területileg határosak.
A körjegyzőség plusz kiegészítő állami támogatást is kap attól függően, hogy hány településsel alkot
körjegyzőséget.
Heti 4 órás alkalmazásban való foglalkoztatásra Önök jegyzőt nem fognak találni.
Kiss Ferenc polgármester: Heti 8 óra, havi 32 órában való foglalkoztatással számolva éves szinten nem
jelentene 2,5 m Ft-ot kitevő kiadást az önkormányzat számára.
Több mint négy éve nem tudunk ÖNHIKI-s pályázatot benyújtani a beruházások miatt.

dr. Takács András körjegyző: Csak apróságokra tudok hivatkozni: a 13. havi illetményt, az üdülési a
továbbképzési hozzájárulást, az utazási költség megtérítését 80 %-ban, stb. a kiválás esetén saját
költségvetéséből kell fedeznie az önkormányzatnak.
Csathó László képviselő: Mit tudunk akkor tenni, ha végül két szék közzé esünk?
Várjuk meg, hogy hogyan zárul a per.
Beri Aladár képviselő: Mikor az év elején Ládbesenyőben voltunk közös testületi ülésen már ott is szóba
került, hogy kiválunk.
Nem értem, miért érné meg Ládbesenyőnek, hogy nélkülünk működjön tovább két társközséges
körjegyzőségként?
dr. Takács András körjegyző: 3,5 m Ft-ot fognak kapni, részmunkaidős körjegyző alkalmazásával még
pénzük is marad.
Kiss Ferenc polgármester: Ennek a településnek a lakosságszáma felfelé megy, nem lefelé.
Nagy Zoltánné ügyintéző: A következő évi állami támogatási tervezetet tanulmányozva megállapítható,
hogy Balajt község ha 500 fő alatt marad több állami támogatást fog kapni, mint 500 fő feletti és 1000 fő
alatti településként.
Kiss Ferenc polgármester: Kéri, hogy a képviselők név szerint szavazzanak a javaslatról, s az a
jegyzőkönyvben kerüljön rögzítésre.
Tegyünk pontot az ügy végére, s többé ne kerüljön ez a kérdés a testület elé.
dr. Takács András körjegyző: Minősített többség kell az eredményes döntéshez.
A körjegyzőségből 2008. január 1-vel való kiválásról
Kiss Ferenc polgármester
igennel szavaz,
Kiss Ferencné alpolgármester
igennel szavaz,
Berzi István képviselő
nemmel szavaz,
Beri Aladár képviselő
nemmel szavaz,
Csathó László képviselő
nemmel szavaz.
A jelenlévő képviselők és a polgármester - 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – a
következő határozatot hozta:
70/2007. (VI.27.) sz. határozat:
Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete
2008. január 1-vel nem válik ki a körjegyzőségből.
Felelős: ---Határidő: --Beri Aladár képviselő: A testületi ülést megelőzően az ügyrendi bizottság ülésezett. A bizottság
javaslata, hogy a közelgő köztisztviselői nap alkalmából tárgyjutalomban részesüljön a falugondnok,
minden képviselő; a jegyző és a két ügyintéző, a polgármester részére kétheti illetményének megfelelő
összeg kerüljön kifizetésre az önkormányzat t. évi költségvetésében betervezett 14. havi illetmény terhére.

dr. Takács András körjegyző: Én csak februártól dolgozom Önökkel együtt; köszönöm a javaslatot, s
tiszteletben tartom a döntésüket.
Kiss Ferenc polgármester: A falugondnok közalkalmazott és nem köztisztviselő, így az Ő részére nem
javasolja tárgyjutalom megállapítását. A személyére vonatkozó javaslatot illetően bejelenti személyes
érintettségét.
A jelenlévő képviselők és a polgármester egybehangzóan - 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta:
71/2007. (VI.27.) határozat:
Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete
a köztisztviselői nap alkalmából úgy rendelkezik, hogy tárgyjutalomban részesüljön
minden képviselő; a jegyző és a két ügyintéző, a polgármester részére kétheti
illetményének megfelelő összeg kerüljön kifizetésre az önkormányzat t. évi
költségvetésében az igazgatási szakfeladaton betervezett 14. havi illetmény terhére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, ill. július 2.
Nagy Zoltánné ügyintéző: Ismerteti a Sajó-Bódva völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati
Társulás megkeresését. (Megkeresés 574/2007. szám alatt irattárban elhelyezve.)
A jelenlévő képviselők és a polgármester egybehangzóan - 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta:
72/2007. (VI.27.) határozat:
Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete
a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás (címe:
Kazincbarcika, Eszperantó u. 2., ikt.sz.: 574/2007.) éves tagdíját lakosonként 95 Ftban, azaz - a lakosságszám figyelembe vételével - 46.360,- Ft-ban állapítja meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, ill. folyamatosan
Nagy Zoltánné ügyintéző: Ismerteti a közoktatási társulási megállapodás alapján a testület által
elfogadandó – az edelényi Önkormányzat polgármestere által megküldött – előterjesztés tartalmát.
(Megkeresés 552/2007. szám alatt irattárban elhelyezve.)
A közösen fenntartott oktatási, nevelési intézmények – így a Borsodi Általános Iskola, a Mátyás Napközi
Otthonos Óvoda és a Nefelejcs Napközi Otthonos Óvoda – 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló beszámolót kell a helyi testületnek is elfogadnia.
A jelenlévő képviselők és a polgármester egybehangzóan - 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta:
73/2007. (VI.27.) határozat:

Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete
az Edelény Város Önkormányzatával kötött közoktatási társulási megállapodás alapján
közösen fenntartott nevelési-, oktatási intézmények (a Nefelejcs Napközi Otthonos
Óvoda, a Mátyás Napközi Otthonos Óvoda és a Borsodi Általános Iskola) 2006. évi
költségvetésének végrehajtásáról megküldött tájékoztatóban (ikt.sz.: 552/2007.)
foglaltakat jóváhagyólag tudomásul veszi.
(A tájékoztató mellékletét képező költségvetési mérlegek egy-egy másolata e határozat
és a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Felelős: polgármester
Határidő: ---Nagy Zoltánné ügyintéző: Az Ady E. utca aszfaltozásának megvalósíthatósága érdekében benyújtott
pályázatunk elbírálásáról kaptunk tájékoztatást a napokban: e szerint az összeállított anyag megfelel a
pályázati kiírásnak, de anyagi forrás hiányában a támogatás megítélését december 31-ig felfüggesztették.
Beri Aladár képviselő: Több idegen is tartózkodik a községen belül egy-egy házban a rokonaiknál,
ismerőseiknél.
Valamit tennie kellene az idegenek „letelepedése” ellen.
Viselkedésükkel zavarják az itt élők nyugalmát.
A tiszteletes úr nem hajlandó a kegytárgyakat a templomba visszahozni.
Az is felháborítja a hívőket, hogy a templom kulcsa egy Edelényben lakó idős hölgynél van, akit ezért
nehéz elérni.
Kiss Ferenc polgármester: Az itt lakók kérdését már több alkalommal taglaltuk, többet ezzel nem kíván
időzni.
Az egyház belső ügyeibe sem az önkormányzatnak, sem a jegyzőnek nincs beleszólási joga.
Beri Aladár képviselő: Egyetértek azzal, hogy falunapot ne szervezzünk.
Inkább kirándulások megszervezésére kellene fordítani az erre szánt pénzt.
Kiss Ferenc polgármester: A falunap megszervezését nem vállalja, ahhoz helyet a saját ingatlana
udvarán nem kíván biztosítani.
Az idén falunap alkalmával a Hídvégardói polgármestert megszúrták.
Az idegenek érdeklődését a helyi rendezvény iránt nem lehetne megakadályozni, ilyen támadási
lehetőséget pedig senkinek nem kíván biztosítani.
A kirándulással kapcsolatosan az autóbusz bérlés költségeit állja az önkormányzat, csak képviselő
szervezhesse meg, s december 31-ig le kell bonyolítani.
A jelenlévő képviselők és a polgármester egybehangzóan - 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta:
74/2007. (VI.27.) határozat:
Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete
a községtől számított 100 km-en belüli célállomás – párban - szervező képviselők általi

szabadon való kiválasztásával, megjelölésével 3 (45 fős) autóbusszal lakossági
kirándulás t. évi december 31-ig történő megszervezésére fordítja a tárgy évi
költségvetésében falunap megrendezésére tervezett összeget.
Felelős: polgármester
Határidő: december 31.
Kiss Ferencné alpolgármester: Kérném a megállapított alpolgármesteri tiszteletdíj folyósítását június 1től.
Bejelenti személyes érintettségét.
A jelenlévő képviselők és a polgármester egybehangzóan - 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta:
75/2007. (VI.27.) határozat:
Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete
a Kiss Ferencné alpolgármester részére a 158/2006. (X.25.) határozattal megállapított
havi bruttó 50.000,- Ft összegű tiszteletdíj 2007. június 1-től kezdődő folyósításáról
rendelkezik.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal és folyamatosan
4.) Szociális segély kérelmek elbírálása
Előterjesztő: ügyintéző
(A napirendi pont tárgyalása zárt ülés keretében történik, melyről külön jegyzőkönyv készül.)
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
polgármester

dr. Takács András
körjegyző

KIVONAT
Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2007. évi június hó 27-én, szerdán 13 óra 00 perces
kezdettel a Községháza hivatalos helyiségében – nyílt körben – megtartott soron következő ülésén
elhangzottakról felvett jegyzőkönyvből:

Kiss Ferenc sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:
Balajt, 2007. július 19.
Nagy Zoltánné
jkv.vezető

dr. Takács András sk.
körjegyző

