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      BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

                        KÉPVISELŐTESTÜLETE 

        

                 

  

 

  

1-16//2007. 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2007. évi november 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 

                                                        Berzi István                képviselő  

                                                        Csathó László             képviselő  

                                                        Szabó Árpád Zoltán   képviselő 

       

Igazoltan távol maradt:                -------------- 

 

 

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

 

 

Tanácskozási joggal jelen van:     dr. Takács András    körjegyző 

                                                         Bódvai Mihályné      gazdálkodási ügyintéző 

                                                         Nagy Zoltánné            jegyzőkönyvvezető 

                                                

 

Meghívottként jelen van:              Tóbiás László             Borsod-Bau 2000. Kft. ügyvezető igazgatója 

                                                          Orbán József                         „                        alkalmazottja 

                                                          

 

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 testület tagjai közül 6 fő jelen 

van. 

 

Kiss Ferenc polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. 
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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 szennyvíz-tisztítómű üzemeltetésével, a Borsod-Bau 2000. Közműépítő Kft. ilyen 

                          irányú szolgáltatási tevékenységével összefüggésben tájékoztatás 

                          Előadó: Borsod-Bau 2000. Kft. megbízottja 

 

                    2./ A 2007. évi III.negyedévi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló 

      megtárgyalása, elfogadása 

  Előterjesztő: polgármester 

 

 3./ A 2008. évi költségvetési tervezet (koncepció) megtárgyalása, elfogadása 

  Előterjesztő: polgármester 

 

 4./ Indítványok, javaslatok  

 

 5./ Szociális segélykérelmek elbírálása 

  Előterjesztő: ügyintéző 

 

 

A napirend tárgyalása: 
 

 

1./ A szennyvíz-tisztítómű üzemeltetésével, a Borsod-Bau 2000. Közműépítő Kft. ilyen 

     irányú szolgáltatási tevékenységével összefüggésben tájékoztatás 

     Előadó: Borsod-Bau 2000. Kft. megbízottja 

 

 

Kiss Ferenc polgármester: Átadja a szót a Borsod-Bau képviseletében megjelent személyeknek. 

 

Tóbiás László Borsod-Bau 2000. Közműépítő Kft. ügyvezető igazgatója: Mi a szennyvízhálózat 

jövőbeni üzemeltetése miatt jöttünk. 

Mi volt a koncessziós pályázati anyagunkban olyan, ami nem volt megfelelő a pályázati kiírásnak? Mi 

várható a továbbiakban a szolgáltatás tekintetében, hogyan készüljünk a következő évre?  

 

dr. Takács András körjegyző: Most csak a koncessziós eljárásról ejtsünk szót, vagy arról is, amiért meg 

lettek hívva, hisz a napirendi pontban megjelölt téma nem erről szól! 

 

Szabó Árpád Zoltán képviselő: A kivitelezés során nem lettek helyreállítva a hibák. 

 

Orbán József Borsod-Bau 2000. Közműépítő Kft.: Mind a vízszolgáltatásról, mind a szennyvízhálózat 

üzemeltetéséről beszélhetünk a mai napon. A díjak emelésére vonatkozóan javaslattal nem készültünk, 

ezért arról most konkrétumokat nem mondanék. 

Talán csak annyit, hogy az idén az állam támogatást nyújtott köbméterenként (a más vízi közműből 

történő ivóvízátvétel esetén a lakossági célra átvett ivóvíz költsége a 2007. évre hatályos miniszteri, vagy 

önkormányzati díjrendeletben, illetve az ivóvíz-értékesítési szerződésben meghatározott díj 

figyelembevételével meghaladja) a nettó 375 Ft-on felüli értékhez, míg a jövő év tekintetében - a jelenlegi 

rendelkezésünkre álló információk szerint - a nettó 407 Ft-ot meghaladó díjhoz kívánnak majd támogatást 

nyújtani.  
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(A csatornázott területeken, függetlenül attól, hogy az ivóvíz és a csatornaszolgáltatást azonos szolgáltató 

végzi:) Amennyiben az ivóvíz és a csatornaszolgáltatás 2007. évi együttes, összevont fajlagos ráfordítása 

meghaladta köbméterenként a nettó 733,- Ft-ot, akkor kaphatott (az Önkormányzat) állami támogatást. 

A jelenleg rendelkezésre álló információk szerint amennyiben az ivóvíz és a csatornaszolgáltatás 2008. 

évre várható együttes, összevont fajlagos ráfordítása meghaladja köbméterenként a nettó 813,- Ft-ot, akkor 

kaphat majd (az Önkormányzat) állami támogatást. 

 

Szabó Á. Zoltán képviselő: Két évvel ezelőtt felmerült észrevételezésünk alkalmával  olyan ígéretet 

kaptunk, hogy a közkifolyókon elfolyó vízmennyiség csökkentése érdekében vízmérő órák kerülnek 

felszerelésre a közkutakra, azonban ennek az ígéretének a Kft. mind a mai napig nem tett eleget. 

 

A túlfolyó hogy lett megtervezve: átemelővel, vagy átemelő nélkül? 

 

Tóbiás László Borsod-Bau 2000. Kft.: Nem kapott frekvenciás engedélyt, azért nem lehetett kiépíteni. 

 

Csathó László képviselő: A községben 11 db közkút van, ezeket kellene végre felszerelni vízmérő órával. 

 

Orbán József Borsod-Bau 2000. Kft.: 8 %-os többlettel terveztünk a víz- és szennyvízdíj támogatására 

irányuló pályázati anyag összeállításakor annak érdekében, hogy a közkutakra vízmérő órák kerüljenek 

felszerelésre, de - nem tudom kinek a hibájából – nem engedték, hogy mi nyújtsuk be a pályázatot. 

Az dönti el, hogy ki nyújthat be pályázatot, hogy a több települést ellátó szolgáltató székhelye hol 

található, ezért annak a településnek az önkormányzata lesz a gesztor. 

 

Tóbiás László Borsod-Bau 2000. Kft.: Nem fedi a valóságot az, hogy nem vagyunk partnerek. 

1.500.0000,- Ft-ot ajándékként adtunk az Önkormányzatnak. 

 

Nagy Zoltánné ügyintéző: Az erre irányuló pályázati anyagot végül is csak Önök állították össze és a 

szükséges polgármesteri aláírások megszerzését követően időben be is nyújtották azt a Magyar 

Államkincstár illetékes területi igazgatóságához Ládbesenyő Önkormányzatának gesztorkénti 

szerepvállalása mellett. Tudomásunk van arról, hogy a megigényelt állami támogatáshoz Önök már 

korábban és időben hozzá is jutottak. 

 

Nem az dönti el melyik település a gesztor a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylése 

alkalmával, hogy a több településen is szolgáltató társaság székhelye hol van. 

A több települést ellátó vízi közmű, illetve csatornamű esetén pályázatot valóban a gesztor önkormányzat 

nyújthat be, de a mi vízi közművünk és csatornaművünk Ládbesenyőt nem látja el. Ezt mi sem támasztja 

jobban alá mint az, hogy míg Balajt esetében vett vizet, addig Ládbesenyő tekintetében a község saját 

kútjáról szolgáltat vizet az üzemeltető a lakosság részére és a csatornaművek is függetlenek egymástól. 

 

Beri Aladár képviselő: Miért ilyen magas a rácsatlakozási díj a községünkben, más szolgáltatók más 

településeken kevesebbet kérnek. 

 

dr. Takács András körjegyző: Engedjék meg, hogy átvegyem a szót és beszéljünk magáról a 

koncessziós eljárásról. 

 

Megjelent két országos napilapban a koncessziós pályázati felhívás, a pályázati anyagot a Borsod-Bau 

2000. Közműépítő Kft. megvásárolta, egyedüli pályázóként a pályázatát időben a képviselőtestület felé 

benyújtotta. 

 

A képviselőtestület megállapította az anyag elbírálása alkalmával, hogy az nem felel meg a kiírásban 

foglaltaknak.  A pályázati kiírásban évi 2 és fél millió forint került megjelölésre míg a pályázó évi 



 4 

240.000,- Ft megfizetésére tett ajánlatot. A kiírásban 5 évre szóló szerződéskötés lett megadva, míg a 

pályázó ezzel kapcsolatosan ellenvetéssel élt. 

A pályázati anyag mellé a pályázó által becsatolt szerződésben több általuk rögzített pont törvénnyel 

ellentétes. 

 

Orbán József Borsod-Bau 2000. Kft.: Más szolgáltatók ilyen koncessziós pályázati anyagok 

benyújtásakor még csak szerződéstervezetet sem csatolnak be! 

 

dr. Takács András körjegyző: A képviselőtestület véleménye és határozata értelmében új pályázati 

eljárást kellene lefolytatni. 

 

Orbán József Borsod-Bau 2000. Kft.: Mi a pályázati kiírásukra reagáltunk, ha az nem felelt meg tovább 

kell lépni. 

 

dr. Takács András körjegyző: December 31-ével lejár a tárgy évi szerződés, de az továbbra is 

meghosszabbítható. 

 

Kiss Ferenc polgármester: Nincs megint 250-300.000,- Ft-unk arra, hogy a testület javaslatának 

megfelelően plusz még egy megyei napilapban is megjelentessük a felhívást. Aki annyira erősködik, hogy 

ez megtörténjen, az fizesse ki a saját zsebéből a meghirdetés költségeit. 

Mi a garancia arra, hogy a pályázati kiírásunk ezúttal úgy készül el, hogy annak majd a pályázati anyag 

meg is feleljen?  

 

Továbbá mi a garancia arra, hogy a pályázati kiírásunk anyagát több szolgáltató is meg fogja vásárolni? 

 

A közkutakra vízmérő órák felszereltetésének, illetve egyes közkutak leszereltetésének felemlegetésével 

kapcsolatosan csak annyit, nem szeretném, ha ezzel azt érnék el, hogy a Borsod-Bau leteszi a kulcsot 

azzal, hogy ezentúl üzemeltessük mi! 

 

dr. Takács András körjegyző: Vízügyi berkekben vannak ismerőseim. Egyikük véleménye szerint 

irreális volt a pályázati kiírásban megjelölt koncessziós díj.  

Az Önkormányzat a vízdíj- és szennyvízdíj támogatására önállóan pályázatot nem nyújthat be, csak 

gesztorságban. 

 

Tóbiás László Borsod-Bau 2000. Kft.: Kiír-e új pályázatot a testület, vagy jogilag más megoldást keres 

annak érdekében, hogy minél rövidebb idő alatt lezárjuk ezt a koncessziós ügyet? 

 

Kiss Ferenc polgármester: A képviselőtestület bele megy-e abba, hogy visszavonja korábbi határozatait, 

nem ír ki új koncessziós eljárást és megegyezik az egyetlen pályázóval? 

 

dr. Takács András körjegyző: Aggályaimat fenntartom, de ha a képviselőtestület úgy dönt, hogy a 

szerződést megköti, akkor a képviselőtestületnek vissza kell vonnia korábbi határozatát és a 

szerződéstervezetet a testület által tett észrevételezéseknek megfelelően módosítani kell. 

 

Szabó Árpád Zoltán képviselő: Az új szerződés-tervezetet még aláírás előtt szeretnénk áttekinteni. 

 

Tóbiás László Borsod-Bau 2000. Kft.: Az önkormányzat részéről kivetésre kerülő helyi adók alól kérünk 

mentesítést a szerződésben foglaltaknak megfelelően. 

 

Kiss Ferenc polgármester: A szerződés időtartama 10 évre szóljon. 
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A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 123/2007. (XI.28.) sz. határozat: 

 

 Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete 

           az önkormányzati törzsvagyon részét képező helyi közművek (szennyvízhálózat és  

       tisztító telep) üzemeltetésére irányuló időleges jognak koncessziós szerződés keretében  

       történő átengedésére kiírt pályázati felhívásra az edelényi Borsod-Bau 2000. Kft. által 

           benyújtott pályázati anyag érvénytelennek nyilvánításáról szóló 106/2007. (IX.19.)  

                               számú határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

 Felelős: polgármester 

 Határidő: azonnal 

 

 

A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 124/2007. (XI.28.) sz. határozat: 

 

 Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete 

            az önkormányzati törzsvagyon részét képező helyi közművek (szennyvízhálózat és  

       tisztító telep) üzemeltetésére irányuló időleges jognak koncessziós szerződés keretében  

 történő átengedésével összefüggésben 10 évre - 2008. január 1-től 2017. december 31- 

                  ig – szólóan – a testület által kezdeményezett módosítások átvezetését követően - a  

                  testület elé terjesztett szerződés-tervezetben foglaltaknak megfelelően koncessziós  

                  szerződést köt a ládbesenyői székhelyű Borsod-Bau 2000. Közműépítő Kft-vel. 

 

 A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

 Felelős: polgármester 

 Határidő: azonnal 

 

 

Tóbiás László, Orbán József és Ádám Ferenc Györgyné 15:
00

 órakor távozik az ülésteremből. 

 

 

2./ A 2007. évi III. negyedévi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló megtárgyalása,  

     elfogadása 

     Előterjesztő: polgármester 

 

 

Kiss Ferenc polgármester: Minden testületi tag időben kézhez kapta az írásban összeállított anyagot. 

Várja a képviselők hozzászólásait, kérdéseit. 

(A beszámoló egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Kiss Ferencné alpolgármester: A Kossuth utca kátyúmentesítésére jut-e még ebben az évben fedezet? 

 

Több képviselő is szóvá teszi, hogy gépjárművel a Kossuth utca megközelíthetetlen, a postás, a mentősök, 

a szemetesek sem mennek fel. 

 

A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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 125/2007. (XI.28.) sz. határozat: 

 

 Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete 

                               az Önkormányzat 2007. évi III. negyedévi költségvetésének végrehajtásáról 

 szóló beszámolót elfogadja, az abban foglaltakat helyben hagyja. 

 

 Felelős: polgármester 

 Határidő: azonnal 

 

 

3./ A 2008. évi költségvetési tervezet (koncepció) megtárgyalása, elfogadása 

     Előterjesztő: polgármester 

 

 

Kiss Ferenc polgármester felolvassa az írásbeli előterjesztést. 

(Az előterjesztés egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

A jövő évi önkormányzati költségvetés lényege az, hogy még kevesebb pénzből kell majd gazdálkodnunk. 

 

dr. Takács András körjegyző: Elvi állásfoglalásra lenne szükség egy-két javaslatomat érintően. 

Át kellene gondolni pl. azt, hogy 1998-tól évi 1200,- Ft a kommunális adó mértéke házanként. Ez az 

összeg még az infláció mértékével sem emelkedett a majd 10 év alatt. A kommunális adó maximális 

mértéke évi 12.000,- Ft lehet. 

A kommunális adó mértékének emelését összekapcsolná a szemétszállítási díjjal. 

 

Jelenleg a szemétszállítás díja úm. ürítésenként 266 Ft + Áfa, a jövő év vonatkozásában a szolgáltató 301,- 

Ft + Áfa összegű díj megállapítására tett javaslatot. 

Éves szinten az önkormányzatnak 1.800 – 2.000 e Ft-os kiadást jelent a szemétszállítási díj kiegyenlítése. 

Javaslom, hogy a szemétszállítás díját integráljuk bele a kommunális adóba, vagy a szemétszállítás 

díjának 60 %-át fizesse az állampolgár, míg a 40 %-át az önkormányzat, vagy a szemétszállítás teljes 

összegét állják a lakosok. 

 

A közkutakon elfolyó vízmennyiség után leszámlázott díjat is rá lehetne terhelni a lakosokra. 

 

Viszont annyi belátással élnünk kell, hogy nem egyszerre zúdítjuk mindezt a lakosokra, hanem évenkénti 

meglépésekkel. 

 

Szabó Árpád Zoltán képviselő: Havi 500,- Ft, azaz évi 6.000,- Ft összegű kommunális adó 

megállapításának kezdeményezését javasolja a következő ülésen beterjeszteni. 

 

Csathó László képviselő: A szelektív hulladékgyűjtésnek köszönhetően elég lenne a kéthetenkénti 

szállítás, így ez irányba kellene egyeztetéseket folytatni a szolgáltatóval. 

 

Beri Aladár, Berzi István és Csathó László képviselő: Egyetért Szabó Á. Zoltán képviselő javaslatával. 

 

Kiss Ferencné alpolgármester: Évi 8.000,- Ft összegű kommunális adó megállapítását indítványozza. 

A következő évben ismételten emelni kell majd az adó mértékét, vagy ki kell vetni a lakosságra a 

szemétszállítás díját. 

 

Kiss Ferenc polgármester: Egyetért az előtte szólóval. 
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A képviselőtestület 4 egyetértéssel, 2 ellenvetéssel úgy foglalt állást, hogy következő ülésén a 

magánszemélyek kommunális adójának mértékét 2008. január 1-től kezdődően évi 6.000,- Ft-ban 

javasolja előterjeszteni. 

 

 

A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 126/2007. (XI.28.) sz. határozat: 

 

 Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete 

                               az Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepcióját elfogadja, melyben 

                              feladatként határozza meg az önkormányzat fenntartását, az intézmény 

                              működtetését, az utak fejlesztését, a saját bevételek növelését és a munkanélküliek  

                              foglalkoztatását. 

 

 Felelős: polgármester 

 Határidő: folyamatosan 

 

 

Bódvai Mihályné 16:
00

 órakor távozik az ülésteremből. 

 

 

4./ Indítványok, javaslatok  

 

 

4.1. Szabó Árpád Zoltán képviselő: Nemzetiségi oktatást folytató iskolává kellett volna, vagy ha lehet 

még, akkor kellene minősíteni a helyi iskolát. 

 

Kiss Ferenc polgármester: Meg lehet próbálni ezt is, de szerintem nem lesz gond a tagiskolává válással. 

 

 

4.2. dr. Takács András körjegyző: Az ebtartással kapcsolatosan felhívás lett kiküldve minden lakónak és 

közszemlére is ki lett téve a községi hirdetőtáblákon. 

Bízom benne, hogy eredményes lesz a felhívás. 

 

 

4.3. Kiss Ferencné alpolgármester: Javasolja, hogy az ez évi utolsó testületi ülés alkalmával a t. évi 

önkormányzati munka ünnepélyes keretek között kerüljön lezárásra. 

 

 

A képviselőtestület az elhangzott javaslattal egybehangzóan egyetért. 

 

 

4.4. Kiss Ferencné alpolgármester: Javasolja, hogy minden balajti 0-14 éves korú gyermek fejenként 

400,- Ft értékű mikulás-csomagot kapjon az idei évben is. 

 

A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 127/2007. (XI.28.) sz. határozat: 

 

 Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
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t. évi költségvetése terhére a balajti, 0-14 éves korcsoportba tartozó gyermekek 

karácsonyi támogatása címén személyenként 400,- Ft értékű ajándékcsomag 

összeállításáról és kiosztásáról határoz. 

 

 Felelős: polgármester 

 Határidő: december 6. 

 

 

4.5. Nagy Zoltánné ügyintéző: Javasolja, hogy az idei évben minden ház lakói részére nyújtson az 

Önkormányzat egyszeri segítséget, akár élelmiszercsomag, akár pénz, vagy utalvány formájában, ne csak 

az ún. időseknek, akiket az idei évben is már egyszer köszöntött az önkormányzat külön ünnepség, 

összejövetel keretében. (Kapja az ott élők közül a legidősebb.) 

Egyébként is ismert már Önök előtt, nem értek egyet azzal, hogy 50 éves embereket idősnek, öregnek 

minősítsünk. 

Közel ugyanannyi az idősnek minősített ember a községben, mint ahány lakóház van. 

A benyújtott kérelmekből megállapítható, mennyire sok rászorult család, vagy egyedülálló él a községben. 

Nem csak az idősek tesznek a község asztalára, de a fiatalok, az ún. nagycsaládosok, az aktív korú 

dolgozók is. Ez egy közösség, ezért egyformán kellene a karácsony alkalmából segíteni ennek a tagjait. 

 

Beri Aladár képviselő: Kirándulást is szerveztünk a falu közösségének, oda eljöhettek volna a fiatalok is, 

nemcsak az idősek. 

 

Kiss Ferenc polgármester: Akinek van ilyen szándéka, az a saját zsebének terhére megteheti; minden 

marad úgy, ahogy eddig is volt. 

 

 

A képviselőtestület tagjai egybehangzóan nem értenek egyet az egységes juttatásra vonatkozó javaslattal. 

 

A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 128/2007. (XI.28.) sz. határozat: 

 

 Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete 

t. évi költségvetése terhére a balajti, 50 évesnél idősebb lakosok karácsonyi 

támogatása címén személyenként 2.000,- Ft értékű ajándékcsomag összeállításáról és 

kiosztásáról határoz. 

 

 Felelős: polgármester 

 Határidő: december 20. 

 

 

4.6. dr. Takács András körjegyző: A polgármester úr szíves engedélyével december 20-án, csütörtökön 

de. 11:
00

 órától a köztisztviselők következő szakmai napját itt, a balajti Hivatalban tartanánk meg. 

A végrehajtási eljárásnak köszönhetően 272.000,- Ft összegű tartozást sikerült behajtanunk Balajt község 

tekintetében. 

Munkaértekezleten a másik két hivatal dolgozóinak kívánunk erről az eljárási folyamatról tájékoztatást 

nyújtani, melyre felkértem Nagy Zoltánné ügyintézőt. 

 

4.7. Kiss Ferenc polgármester: Következő ülés december 19-én, szerdán de. 10 órától. 
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5./ Szociális segélykérelmek 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                                                                                                                          dr. Takács András 

polgármester                                                                                                                                körjegyző
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K I V O N A T 

 

 

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

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

elhangzottakról 

 

 

 

 

Kiss Ferenc sk.                                                                                                         dr. Takács András sk. 

 polgármester                                                                                                                     körjegyző 

 

 

 

 

A kiadmány hiteléül: 

 

Balajt, 2007. december 6. 

 

 

 

Nagy Zoltánné 

jkv.vezető 
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A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

 123/2007. (XI.28.) sz. határozat: 

 

 Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete 

 a Raiffeisen Bank Zrt, mint számlakezelő hitelintézettel kötendő 3.000.000,- Ft öszegű  

 hitelkeret rendelkezésre bocsátásáról szóló folyószámlahitel szerződés megkötéséről  

     határoz. 

 

 Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 

   

 

          Felelős: polgármester 

          Határidő: azonnal 

 

 

 

                          - Mogyoró Győző (szül.:     ) Balajt, Kossuth u. 17. sz. alatti lakos szociális  

                            rászorultságára és egészségi állapotára hivatkozással házi segítségnyújtás                             

                            biztosítása iránt kérelmet nyújtott be. 

                            Egyedülálló, egyedülélő, az egy főre eső havi nettó jövedelme:       Ft. 

                             (Kérelem 815/2007. szám alatt irattárban elhelyezve.) 

 

A helyi 18/2003. (XI.26.) rendelet 24. §-ának (2) bekezdésének b) pontja értelmében „A falugondnoki 

szolgáltatás keretében az Önkormányzat biztosíthatja … a házi segítségnyújtást.” 

 

Ugyancsak a helyi rendelet 28.§-a szerint: „A házi segítségnyújtás tekintetében a Sztv. 63. §-ában 

foglaltak szerint kell eljárni.” 

 

Az 1993. évi III. törvény63. §-ának (4) és (5) bekezdése értelmében a házi segítségnyújtás igénybevétele 

szempontjából szociális rászorult az, akinek egészségi állapota indokolja a szolgáltatás igénybevételét. E 

feltétel fennállását külön jogszabály szerint kell igazolni. 

 

A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 123/2007. (X.31.) sz. határozat: 

 

 Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete 
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