BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐTESTÜLETE

1-17//2007.
JEGYZŐKÖNYV
Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2007. évi december hó 19-én, szerdán 10 óra 00
perces kezdettel a Községháza hivatalos helyiségében – nyílt körben – megtartott soron következő
ülésén elhangzottakról

Jelen vannak:

Kiss Ferenc
Kiss Ferencné
Berzi István
Csathó László
Szabó Árpád Zoltán

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Igazoltan távol maradt:

Beri Aladár képviselő

Igazolatlanul távol maradt:

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

Tanácskozási joggal jelen van:

dr. Takács András körjegyző
Nagy Zoltánné
jegyzőkönyvvezető

Meghívottként jelen van:

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

Érdeklődőként jelen van:

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

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.
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:
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1./ A „Balajti Lakosokért Jóléti Szolgálat Helyi Alapítvány” elnökének tájékoztatója
Előadó: elnök
2./ A helyi Víziközmű-Társulat elnökének tájékoztatója
Előadó: elnök, vagy megbízottja
3./ Indítványok, javaslatok
4./ Szociális segélykérelmek elbírálása
Előterjesztő: ügyintéző

A napirend tárgyalása:
1./ A „Balajti Lakosokért Jóléti Szolgálat Helyi Alapítvány” elnökének tájékoztatója
Előadó: elnök
Kiss Ferenc polgármester, a Jóléti Szolgálat Helyi Alapítvány elnöke: A Cégbíróságon az Alapítvány
be van jegyezve. Sajnálattal konstatálja, hogy az Alapítvány nem tud úgy működni, ahogy kellene.
Pályázati lehetőséggel sem tud élni saját bevétel hiányában.
Az orvosi rendelőben lévő berendezéseket - először a tavalyi évben - évi 50.000,- Ft bérleti díjért az
önkormányzat rendelkezésére bocsátotta az alapítvány. A bérleti díjat az idei évben még nem kérte
megfizetni az alapítvány.
Az Alapítvány kuratóriumának három tagja van, elnöke én vagyok, tagja Csathó László (képviselő) és az
edelényi Demeterné, aki nyugdíjazása előtt a Családsegítő vezetője volt.
Szabó Árpád Zoltán képviselő: Az önkormányzati általános iskola működtetését nem lehetne összekötni
az alapítvány tevékenységével?
Kiss Ferenc polgármester, Alapítvány elnöke: Az iskolánk tagintézménnyé válása folyamatban van.
Berzi István képviselő: Én úgy hallottam, hogy az idei év augusztus 31-ig kellett volna ebben az ügyben
intézkednünk, s határozatot hoznunk a tagintézménnyé nyilvánításról, másik közoktatási intézményhez
való csatlakozásról.
Kiss Ferenc polgármester: A képviselőtestület ilyen irányú határozatát már meghozta.
Nagy Zoltánné ügyintéző: Az Alapítvány létrehozója még az edelényi Családsegítő Intézet, ahol úgy
gondolták, hogy ez az alapítvány már rég megszűnt, megszüntetésre került. Mivel Ők az alapítók, csak Ők
módosíthatják az alapító okiratot, vagy szüntethetik azt meg.
Az Alapítvány kuratóriuma saját hatáskörében csak másik alapítvány létrehozásáról dönthet.
Reklámozni, s ösztönözni kellene a lakosság körében a személyi jövedelemadó egy százalékának az
Alapítvány javára történő felajánlását.
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A képviselőtestület az elhangzottakat egybehangzóan jóváhagyólag tudomásul vette.
2./ A helyi Víziközmű-Társulat elnökének tájékoztatója
Előadó: elnök, vagy megbízottja
Szabó Árpád Zoltán képviselő, a helyi Víziközmű-Társulat elnöke: Vannak gondok: többen befizetnék
a megtakarítás összegét egy összegben a bank javára; az OTP Lakástakarékpénztár Rt-t ilyen irányú
szándékukkal megkeresve azonban azt a választ kapták, hogy akkor nem lenne a megtakarításra állami
támogatás.
Ez ellent mond annak, amit a beszervezéskor az N-Alexander Kft. képviselői hangoztattak.
Az úm. rosszul teljesítő lakosok mellett az önkormányzat sem teljesíti vállalt kötelezettségét.
Nagy Zoltánné ügyintéző: Utoljára az alapítvány számlájára a múlt év decemberében utaltunk
támogatást, hogy az tovább lett-e utalva az egyéni számlákra nem tudom.
Emlékezetem szerint évi két millió forint körüli összeget kellene az önkormányzatnak ilyen címen
biztosítania 5 éven keresztül. Ez összesen 10.000.000,- Ft összegű terhet jelent.
Nagy összegű a mai nappal bezárólag fennálló ilyen jellegű tartozása az önkormányzatnak.
Kiss Ferenc polgármester: A pénzügyest felkérem, hogy rendezze valamilyen mértékben az ilyen jellegű
„önkormányzati tartozást” még a folyó évben.
dr. Takács András körjegyző: A lakástakarékpénztári megtakarítás egyfajta betétgyűjtési konstrukció.
Az önkormányzat és az ügyfél kötelezettségének határidőben történő teljesítését vállalta, amennyiben az
ügyfél nem teljesít az önkormányzatnak, mint készfizető kezesnek kell helyette rendeznie a vállalt
befizetést.
A képviselőtestület az elhangzottakat egybehangzóan jóváhagyólag tudomásul vette.
3./ Indítványok, javaslatok
3.1. Kiss Ferenc polgármester: A szemétszállítás díját és a közüzemi vízdíj tartozásokat teljes egészében
rendeztük a folyószámlahitel keretünk terhére.
A hitelkeretünk 3 m Ft, abból úgy 1.500 e – 2.000 e Ft körüli összeget használtunk fel tartozásaink
rendezésére.
3.2. Kiss Ferencné alpolgármester: Az önkormányzat tulajdonában lévő utánfutó bérbeadását javasolja
napi 1.000,- Ft megfizetéséhez kötni 2008. január 1-től kezdődően.
A boltban van az udvari kapu kulcsa, az utánfutó forgalmija és a lakat kulcsa, így hétvégén is, ill. a
hivatali munkaidő után is kölcsönözhető az utánfutó.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
135/2007. (XII.19.) sz. határozat:
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Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete
2008. január 1-től kezdődően az önkormányzat tulajdonában lévő utánfutót napi
1.000,- Ft bérleti díj megfizetése fejében biztosítja a helyi lakosok részére
bérhasználatra.
A bérleti díj megfizetése alól mentesülnek a képviselőtestület tagjai.
Felelős: nincs
Határidő: nincs
3.3. Kiss Ferencné alpolgármester: A karácsonyi ajándékcsomag tekintetében javasolja, hogy a jövőben
lakásonként adjon csomagot a testület. Közös teherviselésről beszélünk, akkor egyformán kell juttatnunk
is.
Szabó Árpád Zoltán képviselő: Hány lakás van és hány ötven éven felüli személy?
Nagy Zoltánné ügyintéző: Lakás kb. 130, míg ötven éven felüli személy – az idei évben - kb. 115.
Kiss Ferenc polgármester: Nem támogatom. Legyen akkor 62 éven felülieknek idősek napja szervezve
és karácsonykor csomag osztva.
Szabó Árpád Zoltán képviselő: Ki fog akkor táncolni az idősek napján?
dr. Takács András körjegyző: Bármit is csinálnak, bármiről is határoznak, az mindenkinek nem lesz
tetsző, elfogadható.
A nyugdíjkorhatár jelenleg a 62. életév betöltésében van meghatározva.
Nem korfüggő is lehet, hogy ki kapjon karácsony alkalmával csomagot.
3.4. Kiss Ferenc polgármester: Csikó János rendszeres szociális segélyezett támogatásának megvonása a
munkavállalás „elutasításával” összefüggésben szinte állandó jelleggel mindennapjainkban napirenden
van.
Lehordta a feleségemet mindennek még a munkalehetőség felajánlását megelőzően. Ahogy akkor beszélt
vele nem tűrhettem és a jövőben sem tűrhetem.
Csikó János felesége megkeresett engem a munkakezdést követő pár nappal később, a férj
munkakezdéstől való „távolmaradását” azzal indokolva, hogy a munkakezdés napján bíróságon volt. Ezt
azonban mind a mai napig bizonylattal Csikó János nem igazolta.
Más személynek, mint például Beri Aladár képviselőnek más indokot mondott.
dr. Takács András körjegyző: Csikó János előre nem mentette ki magát, szabadságot nem kért,
távolmaradását nem igazolta, esetleges betegségére tekintettel táppénzes állományba vételét nem kérte.
Senki üzengetéssel nem rendezheti saját ügyeit.
A fellebbezést a mai napon benyújtotta, amelyet pár napon belül felszerelve – a szükséges iratanyagot
hozzá mellékelve – megküldünk a Szociális és Gyámhivatal felé.
Nagyon összetett az állampolgárok és az önkormányzat közötti feszült viszony.
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Az állampolgároknak is komolyan kellene venni az ügyeik vitelét, nemcsak a jogaikat, de a
kötelességeiket is.
3.5. Kiss Ferenc polgármester: A kazincbarcikai Észak-magyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt.
javaslatot tett a 2008. évi közszolgáltatási (szemétszállítási) díjra.
(Megkeresés 854/2007. szám alatt irattárban elhelyezve.)
A 2006. évben megküldött előterjesztésük értelmében a díjat három lépcsőben, három év alatt emeltetnék
meg a hivatkozott megkeresésükben megadott mértékre.
E szerint egy darab 110-120 l-es hulladékgyűjtő edény (kuka) egyszeri ürítése 2007. évben 390,- Ft + Áfa
összegbe kerülne.
Az amortizáció érvényesítésétől a Társulás eltekint.
A közvetlen költségeket jelentő 335,- Ft/ürítés/db + Áfa díj elérésére 3 éves ütemezés került elfogadásra.
A 2008. év vonatkozásában egy 110-120 literes hulladékgyűjtő edény (kuka) egyszeri ürítési díjával (323,Ft/ürítés/db + Áfa) szemben 301,- Ft/ürítés/db + Áfa szolgáltatási díj elfogadását és megállapítását
kezdeményezik.
Az ÉHG képviselőjével, vezetőjével egyeztetnünk kellene annak érdekében, hogy a költségeket, az
önkormányzatot terhelő kiadásokat csökkentsük.
Nagy Zoltánné ügyintéző: Az egyik Önök előtt álló lehetőség, hogy a képviselőtestület nem emeli a
kommunális adót, viszont a szemétszállítási díj megfizetését a lakosokra kiveti valamilyen mértékben,
vagy teljes egészében.
Kiss Ferenc polgármester: Levélben megkeressük az ÉHG vezetőjét, tegyen eleget meghívásunknak a
következő januári ülésünk alkalmával, s döntsünk akkor az emelésről.
A képviselőtestület az elhangzott javaslattal egybehangzóan egyetért.
3.6. Kiss Ferenc polgármester: Ismerteti a Borsod-Bau 2000. Közműépítő Kft. 2008. évi közszolgáltatási
(víz- és szennyvíz) díj emelésére tett előterjesztését. (Megkeresés 839-2/2007. szám alatt irattárban
elhelyezve.
A lakosság által fizetendő díjakra vonatkozóan javasolják a 2007. évben alkalmazott díj jóváhagyását.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő módosító
rendeletet alkotta:
Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestületének
7/2007.(XII.19.) számú rendelete
a vízdíj megállapításáról szóló 11/2005. (XII.30.) számú rendelet módosításáról
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(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
3.7. dr. Takács András körjegyző: A kommunális adó rendelet módosítására tesz javaslatot a testület
novemberi ülésén elfogadott állásfoglalásnak megfelelően.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő módosító
rendeletet alkotta:
Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestületének
8/2007.(XII.19.) számú rendelete
a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 14/2006. (XII.28.) számú rendelet
módosításáról

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3.8. dr. Takács András körjegyző: A Közigazgatási Hivatal Törvényességi Ellenőrzési Osztálya részéről
ismételten törvényességi észrevétellel éltek egyebek mellett az SZMSZ-t érintően is.
Berzi István képviselő: Nem tehetne Maczegáné részletes javaslatot arra, hogy mit kellene
belefoglalnunk egy-egy módosítani javasolt rendeletünkbe.
dr. Takács András körjegyző: Maczegáné Marianna csak törvényességi észrevételt tesz, javaslatot nem.
3.9. Nagy Zoltánné ügyintéző: Ismerteti a Magyar Államkincstár Észak-magyarországi Regionális
Igazgatóságának megkeresését. (Megkeresés 893/2007. szám alatt irattárban elhelyezve.)
A 2008. évi TEÁOR változással összefüggésben szükséges a közhiteles törzskönyvi nyilvántartásba
bejegyzett törzskönyvi alanyok alapvető szakágazatának átsorolása.
A megkeresésben hivatkozott – a költségvetési szervek új ágazati osztályozási és besorolási rendjéről
szóló - PM tájékoztatóban leírtak szerint az önkormányzat felügyelete alá tartozó szervek szakágazati
besorolásának felülvizsgálata és a szükséges korrekciók elvégzése a meghatározott határnapig megtörtént.
A PM tájékoztató előírja, hogy 2008. január 1. hatállyal az alapító okiratokon is fel kell tüntetni, illetve át
kell vezetni az új szakágazati besorolást. Az alapító okiratokat egységes szerkezetben 2008. január végéig
kérik elkészíteni és beadni a törzskönyvi nyilvántartásnak.
„Balajt község Önkormányzata” is szerepel a törzskönyvi nyilvántartásban.
Önálló hivatallal nem rendelkezik, így nem minősül szervnek, csak szervezetnek.
Az Önkormányzat „megalakulásáról”, önálló hivatalának létrehozásáról 1994-ben hozott határozat áll
rendelkezésre, vélelmezhetően ennek alapján kerülhetett akkoriban a törzskönyvi nyilvántartásba
felvételre.
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A jelenleg működő képviselőtestület a 142/2006. (X.11.) határozatával mondta ki megalakulását.
Figyelembe véve
- a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvényben,
- az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben,
- a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben,
- az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendeletben,
- az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló
249/2000. (XII.24.) Korm. rendeletben
leírtakat összeállította - a rendelkezésére álló rövid idő alatt - az önkormányzat alapító okiratának
tervezetét.
Javasolja az okirat-tervezet elfogadását, megjegyezve nem biztos, hogy az teljes egészében megfelel az
ide vonatkozó jogszabályi előírásoknak.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
136/2007. (XII.19.) sz. határozat:
Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete
a határozat és a jegyzőkönyv mellékletét képező Alapító Okiratot jóváhagyja.
Felelős: nincs
Határidő: nincs
Nagy Zoltánné ügyintéző: Figyelembe véve az előzőekben meghivatkozott jogszabályokban foglaltakat
az Önkormányzat fenntartásában működő helyi Általános Iskola alapító okiratának módosítását javasolja a
tervezetben foglaltaknak megfelelően.
Az előző ülésen Szabó Árpád Zoltán képviselő úr által tett felszólalásra reagálva tájékoztatnám, ill.
emlékeztetném a testület tagjait, hogy a módosítani tervezett Alapító Okirat értelmében a helyi Általános
Iskolában magyar nyelven a kisebbségi iskolai oktatás irányelve szerint folyó roma (cigány) kisebbségi
nappali rendszerű alapfokú nevelés-oktatás folyik, ill. folyhat.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
137/2007. (XII.19.) sz. határozat:
Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete
a határozat és a jegyzőkönyv mellékletét képező módosított intézményi Alapító
Okiratot jóváhagyja.
Felelős: nincs
Határidő: nincs
4./ Szociális segélykérelmek elbírálása
Előterjesztő: ügyintéző
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(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
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KIVONAT
Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2007. évi december hó 19-én, szerdán 10 óra 00
perces kezdettel a Községháza hivatalos helyiségében – nyílt körben – megtartott soron következő
ülésén elhangzottakról felvett jegyzőkönyvből:

Kiss Ferenc sk.
polgármester

dr. Takács András sk.
körjegyző

A kivonat hiteléül:
Balajt, 2008. január 3.

Nagy Zoltánné
jkv.vezető
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