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J E G Y Z ŐK Ö N Y V

Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2008. évi augusztus hó 27-én, szerdán 13 óra 00 perces
kezdettel a Községháza hivatalos helyiségében – nyílt körben – megtartott soron következőülésén
elhangzottakról

Jelen vannak: Kiss Ferenc polgármester

Beri Aladár képviselő
Berzi István képviselő
Csathó László képviselő
Kiss Ferencné alpolgármester
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: ----------------

Érdeklődőként jelen van: Ádám Ferenc Györgyné falugondnok
Balogh László és Balogh Lászlóné balajti lakosok

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 főjelen van.

Kiss Ferenc polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.



Az elhangzott javaslatnak megfelelően a jelenlévőképviselők és a polgármester egybehangzóan - 6 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következőnapirendet fogadta el:

1.) Védőnőírásbeli beszámolójának ismertetése
Előterjesztő: polgármester

2.) Az Önkormányzat 2008. évi I. félévi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló
Előterjesztő: polgármester

3.) Indítványok, javaslatok

4.) Szociális támogatás iránti kérelmek elbírálása

A napirend tárgyalása:

1.) Védőnőírásbeli beszámolójának ismertetése
Előterjesztő: polgármester

Kiss Ferenc polgármester: A védőnőírásban összeállított beszámolóját eljuttatta a Hivatalba.
Akit érdekel áttanulmányozhatja.

Sajnálatos módon az idén sem tett eleget meghívásunknak dr. Balogh Enikőgyermekorvos, és szokásához
híven távolmaradását, ill. annak okát sem jelezte.

2.) Az Önkormányzat 2008. évi I. félévi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló
Előterjesztő: polgármester

Kiss Ferenc polgármester: Minden képviselőelőzetesen kézhez kapta a beszámoló egy-egy példányát.

Bódvai Mihályné gazdálkodási ügyintéző: A június 30-ai adatok között szerepelnek olyan tartozások,
amelyek azóta már rendezésre kerültek.

Csathó László képviselő: A kölcsön adott összeg megfizetésre került már felénk?

dr. Takács András körjegyző: Körjegyzőségi hozzájárulás címén lehetett ezt csak kivitelezni, kölcsönként
nem, így több hónapra előre rendezte Balajt község Önkormányzata hozzájárulásának megfizetését.

Bódvai Mihályné gazdálkodási ügyintéző: ÖNHIKI-n nyert az önkormányzatunk 1.900 e Ft-ot.
Az ún. 6/3-as pályázatunkat még ezt követően fogjuk összeállítani és benyújtani.

A napokban egyeztettünk a körjegyzőség pénzügyesével előre megfizetett hozzájárulásunk ügyében,
pontos számszerűinformáció egyelőre nincs a birtokomban. Előzetes számításaim szerint úgy 100-200 e
Ft-tal van jelenleg több átutalva a székhely település számlájára.



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

80/2008. (VIII.27.) sz. határozat:

Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete
az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló
beszámolót elfogadja.

(Beszámoló egy-egy példánya a jegyzőkönyv és e határozat mellékletét képezi.)

Felelős: ----
Határidő: ----

3.) Indítványok, javaslatok

3.1. Kiss Ferenc polgármester: A jelenlévőBalogh házaspárnak megadja a hozzászólás jogát, mondják el,
miért jöttek.

Balogh Lászlóné balajti lakos: Az előttünk lévőközkútra szíveskedjenek visszaszereltetni a nyomókart,
mivel mi szivattyús kútról nyerjük a vizet és sokszor technikai okok miatt nem tudunk vízhez jutni a
kútból (pl.: áramszünet, motorhiba). Jó lenne, ha ilyen esetekben mi is vizet tudnánk vételezni.
Kellemetlen mikor a szomszédba kell menni vízért, ami a vezetékes vízrendszerre van rákötve.
Előbb-utóbb megunják a szívességet, még ha rokonom is.

Kiss Ferenc polgármester: Szeretném ezúton is felhívni a lakosok figyelmét, hogy várhatóan a
közeljövőben minden olyan ingatlan lakójának vízdíjat kell majd fizetnie, akinek a lakásába nincs
bevezetve a vezetékes víz. Egy-egy közkutat, ha jól emlékszem egymástól 150, vagy 250 m távolságra
kellett kiépíteni.
Meglátjuk, mit tehetünk annak érdekében, hogy a kérést teljesítsük.

3.2. Kiss Ferenc polgármester: Az idei évben is eljuttatta az OKM Támogatáskezelőa Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009. évi fordulójához kapcsolódó tájékoztató anyagot.
(Megkeresés 606/2008. szám alatt irattárban elhelyezve.)

dr. Takács András körjegyző: A szociális rászorultság képviselőtestület általi behatárolása nem egy
egyszerűfeladat. (Ismerteti a tájékoztató anyag lényeges elemeit.)

Kiss Ferencné alpolgármester: Egyedül az én lányom van jelenleg a községben, aki felsőoktatási hallgató
és igénybe is kívánja ezt a támogatást venni.

Kiss Ferenc polgármester: Negyedévente több mint 100.000,- Ft összegűtandíjat kell fizetnünk.

Nagy Zoltánné ügyintéző: Utoljára 2004-ben csatlakozott önkormányzatunk a felsőoktatási hallgatók,
illetőleg a felsőoktatási tanulmányaikat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat adott évi fordulójához. (Lásd: 87/2004. sz. határozat)
A szociális rászorultság igazolásához benyújtandó okiratokat, igazolásokat a képviselőtestületnek kell
meghatároznia a pályázat kiírásakor. (Figyelembe vehetőaz 51/2007. (III.26. Korm. rendelet 21. §-a)



Kiss Ferencné alpolgármester: Felháborít az, hogy nem pályázhatnak ez esetben is eredményesen csak
azok, akik szociálisan rászorultak. Ha ezt a fogalmat meghallom, ideges leszek. Aki reggeltől későestig
keményen dolgozik, hogy a családja megélhetését, boldogulását biztosítsa keresetéből az semmire nem
jogosult, míg az, aki rendszeres pénzbeli ellátásokból él és egész nap otthon tétlenkedik, mint ún.
szociálisan rászorult mindenféle egyéb plusz juttatáshoz könnyen hozzájut. Az én gyerekem részére már
családipótlékot sem folyósítanak, mivel felsőoktatási hallgatónak már nem jár ilyen ellátás, támogatás.

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

81/2008. (VIII.27.) sz. határozat:

Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete
a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy
csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetűfelsőoktatási hallgatók, illetőleg
felsőoktatási tanulmányokat kezdőfiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009. évi fordulójához.

A Képviselőtestület kinyilatkozza, hogy az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók
számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdőfiatalok részére kiírandó Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009. évi fordulójának
Általános Szerződési Feltételeit elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy a
pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az Általános
Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.

Felelős: polgármester
Határidő: szeptember 30.

3.3. Kiss Ferenc polgármester: Az általános iskola ügyében bekövetkezett fejleményekről kellene szót
ejteni.
A 2006. szeptember 1-től hatályos Edelény város és Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete
által (2006. július 26-án 95. határozattal) elfogadott Közoktatási Intézményi Társulási Megállapodás
lényegét ismerteti. (A megállapodás a Borsodi Általános Iskola, mint oktatási-nevelési intézmény közös
fenntartására vonatkozik, határozatlan időre létrejött „Általános iskolai közoktatási intézményi társulási
megállapodás”.) A megállapodás nem korlátozza, hogy mely évfolyamokra vonatkozik.

dr. Takács András körjegyző: A Közigazgatási Hivatal több illetékesével a mai napon telefonon folytatott
egyeztetés eredményeként a Hivatal csak a megszüntetőokirat kiegészítését, módosítását kezdeményezi
az egyeztetés alkalmával elhangzottaknak megfelelően.
A megszüntetőhatározatot pedig hatályon kívül helyezni nem kell.
Azt meg kell említeni, hogy az iskola megszüntetésére vonatkozó eljárás során eljárási hibáktól nem
voltunk mentesek.

Ismerteti a módosításra vonatkozó javaslatot.
(A módosított Okirat egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

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



82/2008. (VIII.27.) sz. határozat:

Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete,
mint fenntartó által a 45/2008. (IV.30.) sz. határozattal elfogadott a helyi
ÁLTALÁNOS ISKOLA megszüntetésére vonatkozó Okirat 6., 9. és 10. pontjának
módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja:

„06./ Jogutódlás: a vagyoni jogok és kötelezettségek
tekintetében a megszüntetett szerv jogutódja
az alapító szerv, az intézmény jogutód nélkül
szűnik meg, az oktatási feladatokat a
közoktatási törvény szerint társulási
megállapodás alapján más intézmény látja el

09./ A szolgáltatási feladaton
nyilvántartott álláshely: 2 főközalkalmazotti jogviszony megszüntetése

felmentéssel

10./ A megszűnőköltségvetési szerv
feladatait a továbbiakban ellátja: a Közoktatási Intézményi Társulási

megállapodásban foglaltak szerinti – Edelény,
Borsodi u. 150. sz. alatti – intézmény”

A módosított, egységesített Okirat egy példánya e határozat mellékletét képezi.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

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

83/2008. (VIII.27.) sz. határozat:

Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete
- figyelembe véve a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 8. §-
ának (4) bekezdésében, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
(Kotv.) 88. §-ának (6) bekezdésében leírtakat - a települési önkormányzat alapfeladatai
között ellátandó általános iskolai oktatási feladat ellátására a Közoktatási Intézményi
Társulási megállapodásban foglaltak szerinti – Edelény, Borsodi u. 150. sz. alatti –
oktatási intézményt jelöli ki.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, és folyamatosan

dr. Takács András körjegyző: A faluszövetség közbenjárására a tegnapi nap folyamán riportot készítettek
a miskolci Regionális Televízió munkatársai más települések mellett itt Balajton is. Azokat a településeket
keresik fel, ahol az általános iskola bezárásra kerül.
Az interjú során pár szóval ecseteltem a bezárás okait.



3.4. Kiss Ferenc polgármester: Edelény város önkormányzatának jegyzője által megküldött – óvodai
feladatokat ellátó intézményfenntartó társulás létrehozásáról és működési szabályairól szóló módosított
Társulási Megállapodás elfogadására irányuló - megkeresés tartalmát ismerteti. (Megkeresés 555/2008.
szám alatt irattárban elhelyezve, a Megállapodás egy példánya a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

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

84/2008. (VIII.27.) sz. határozat:

Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete
az óvodai feladatokat ellátó intézményfenntartó társulás létrehozásáról és működési
szabályairól szóló” Közoktatási Intézmény-fenntartói Társulási Megállapodás”
módosítását jóváhagyja.

(A megállapodás egy példánya a határozat mellékletét képezi.)

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

3.5. Kiss Ferenc polgármester: Ismerteti az edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának
elnökétől érkezett megkeresés tartalmát. (Megkeresés 477/2008. szám alatt irattárban elhelyezve.)

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

85/2008. (VIII.27.) sz. határozat:

Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete
az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Fejlesztési Tanácsa által
– a kistérségi területfejlesztési program figyelembevételével - elfogadott, az edelényi
kistérség illetékességi területéről benyújtott és befogadásra került decentralizált hazai
forrású támogatási kérelmek megtárgyalásáról és előzetes vélemény-nyilvánításáról
szóló határozatát jóváhagyja.

Felelős: ----
Határidő: ----

3.6. Kiss Ferenc polgármester: Az ún. műhelypart rendbetétele tárgyában Kovács Ferenc ügyvezető
igazgató úr június 19-én e-mailben eljuttatott ajánlatával kapcsolatosan elmondani kívánja, hogy anyagi
fedezet hiányában nem tudjuk megrendelni a szükséges anyagot valamint a munkálatok elvégzését.
Pályázati lehetőséget kell keresni a megoldhatóság érdekében.

A képviselőtestület a javaslatot egybehangzóan jóváhagyólag tudomásul vette.

3.7. Kiss Ferenc polgármester: Az Ady E. u. I. szakasz burkolatának felújítása tárgyában decentralizált
helyi önkormányzati fejlesztési feladatok (HÖF-CÉDE) 2008. évi támogatásáról az Észak-magyarországi
Regionális Fejlesztési Ügynökség f. évi július 18-ai ülésén határozott. Az értesítés tartalma szerint 2008.



évre 5.727.897,- Ft összegű támogatásban részesülünk. (Értesítő 481-4/2008. szám alatt irattárban
elhelyezve.) A támogatási szerződést az értesítőlevél kézhezvételétől számított 4 hónapon belül meg kell
kötnünk, azaz legkésőbb november 26-ig. A támogatási szerződés megkötéséhez még hiányzik a
kivitelezői szerződés. Vannak kivitelezők, akik már jelezték ajánlattételi szándékukat.

A képviselőtestület az elhangzottakat egybehangzóan jóváhagyólag tudomásul vette.

3.8. Kiss Ferenc polgármester: A Kossuth és Petőfi utak szilárdburkolatú úttá való fejlesztése címen az Új
Magyarország Fejlesztési Terv Észak-magyarországi Operatív Program keretében ÉMOP-3.1.3.2008.0120.
azonosító számú pályázatunkat formai szempontból 2008.08.04-vel befogadta az Észak-magyarországi
Regionális Fejlesztési Ügynökség, azonban ez a befogadás nem jelenti a támogatás megítélését. (Értesítés
222-8/2008. szám alatt irattárban elhelyezve.)

A képviselőtestület az elhangzottakat egybehangzóan jóváhagyólag tudomásul vette.

3.9. Kiss Ferenc polgármester : A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal végzését ismerteti. (Irat 207-
4/2008. szám alatt irattárban elhelyezve.)
A végzés lényege összegezve: az ügyintézési határidő30 nappal meg lett hosszabbítva.

A képviselőtestület az elhangzottakat egybehangzóan jóváhagyólag tudomásul vette.

3.10. Nagy Zoltánné ügyintéző: A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet megküldte a falu- és
tanyagondnoki alapképzés szerződését aláírásra. (Megkeresés 609/2008. szám alatt irattárban elhelyezve.)
A szerződés két példánya – a megkeresésben foglaltaknak megfelelően - aláírva visszaküldésre, míg a
képzési díj a megadott számlaszámra f. hó 13-án átutalásra került.
A tanfolyam kezdete 2008. szeptember 8-án a salgótarjáni Intézetben. A képzés időtartama 260 óra,
melyből a 180 órás elméleti képzés szigorúan bentlakásos formában történik. A fennmaradó 80 óra
gyakorlat (megyei és helyi). Záróvizsga Salgótarjánban, 2009. áprilisában.
A szállás, valamint az étkezés díját fel kell vállalni, mivel naponta a képzés helyszínére való „bejárás”
nem megoldható.

A falugondnok helyettesítését a képzés ideje alatt meg kell oldani.

3.11. Berzi István képviselő: A július havi ülés miért maradt el?

dr. Takács András körjegyző: Azért maradt el, mert nem tudtam volna rajta részt venni, hiszen üdülni
voltam abban az időpontban.

Kiss Ferenc polgármester: Azért maradt el, mert a jegyzőúr szabadságon volt, valamint nem ért rá sem
Szabó Árpád Zoltán képviselő(aratott), sem a feleségem (keresztelőre készült).

3.12. Berzi István képviselő: A szennyvíztelep önkormányzati szintűüzemeltetése tárgyában sikerült-e
már valamit megtudnia jegyzőúrnak?



dr. Takács András körjegyző: Annyit igen, hogy önállóan egy önkormányzat sem tudja fenntartani.
Nagyon szigorú feltételek teljesítése mellett lehetne csak üzemeltetni ilyen formában.

3.13. Kiss Ferenc polgármester: A vízórák állásának leolvasásakor a jövőben jelen lesz egy önkormányzati
megbízott személy is, aki feljegyzi majd a mérőórák állását.
A szolgáltató felé csak a közkutakra, ill. az önkormányzat fenntartásában lévőintézményekbe beszerelt
vízórákon mért mennyiséget vagyunk hajlandóak kifizetni, azt, ami elfolyik a medencénél, azt nem.

Csathó László képviselő: A szennyvíz m³–e nem lehetne kevesebb, mint a mért víz m³–e? Nem lehetne
ahhoz viszonyítottan, annak csak 80 %-át szennyvízmennyiségként elszámolni?

dr. Takács András körjegyző: A jövőben tárgyalási alap lehet.

Sajnálatos módon a szolgáltató más neve alatt úgy hívott és hív le állami támogatást, hogy az ott
szolgáltatott adatok köszönőviszonyban sincsenek azokkal az adatokkal, amelyeket a szolgáltatásra
vonatkozó beszámolójában, vagy akár a koncessziós ajánlatában megadott.
A napokban a szolgáltatót ezzel szembesíteni akarom.

3.14. Nagy Zoltánné ügyintéző: Kíván-e az idén beiskolázási támogatást nyújtani a képviselőtestület
azoknak a gyermekeknek, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosultak?

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

86/2008. (VIII.27.) sz. határozat:

Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete
f. évi költségvetésének „rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kerete” terhére a
2008/2009. tanév beiskolázási költségeinek enyhítése érdekében a balajti állandó
lakóhellyel rendelkező, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult ,
nappali rendszerű középfokú oktatási intézmény tanulói részére személyenként
5.500,- Ft összegűpénzbeli támogatást állapít meg.

A gyermek jogosultságának megállapításához 30 napnál nem régebbi
iskolalátogatási igazolást kell benyújtani, melyen fel kell tüntettetni az évfolyam
(osztály) számát is!

A pénzbeli támogatás kifizetése a kérelem benyújtását követően hozott határozat
hatálybalépésétől számított 30 napon belül esedékes, a kifizetés időpontjáról a
szülő, ill. nagykorú jogosult esetén a jogosult külön értesítve lesznek.

Felelős: polgármester
Határidő: október 15.

3.15. Nagy Zoltánné ügyintéző: Balajt készülőhonlapjáról egy pár szót ejtenék, ha megengedik.
A rendszergazdánk arról tájékoztatott, mivel Balajt község önkormányzata rendelt először tőle ilyen
honlap programozást, ezért nem kér érte pénzt. A honlap készítése jelenleg is folyamatban van, a
szükséges adatállományokat én állítom össze, gépelem be, majd e-mailben elküldöm a megadott e-mail



címre, s az adatállományt az egyeztetésnek megfelelőalábontásban, rendszerezésben a rendszergazdánk
beépíti a programba.(Igen nagy munkát igénylőfeladat ennek megvalósítása, mindkét oldalról.)

A honlap mindent tartalmazni fog, amit a jogszabály előír és természetesen, ami van is (gondolok itt
például arra, hogy kisebbségi önkormányzat jelenleg nincs a községünkben, így közlendőadat sincs róla).

A községről készülnek majd fotók is, amelyek ugyancsak a honlap főoldalán lesznek közzétéve. A
főoldalon az üdvözlőszöveg mellett egy idézet is olvasható lesz.
Véleményem szerint könnyen kezelhetőlesz, hiszen egyszerűsége miatt nem lesz nehéz rajta eligazodni.
A honlapunk neve változatlanul www.balajt.hu marad.

3.16. Beri Aladár képviselő: A polgárőrség szervezése hogy áll?

Kiss Ferenc polgármester: „Pont engem fognál meg sógor!” – mondanák azok, akiket úm. rajtakapnának
a polgárőrök egy-egy bejárás alkalmával.

Sajnos kevés megbízható ember van a községben. A járőrözés is csak azt a célt szolgálná és szentesítené,
hogy a feltérképezés megtörténjen egyes személyek által a polgárőrség neve alatt.

3.17. Kiss Ferenc polgármester: Utalás holnap, vagy pénteken, amennyiben készen vannak a hölgyek a
listákkal, hétfőn pedig házipénztári kifizetés.
A bérjegyzék a mai napig nem érkezett még meg.

4.) Szociális támogatás iránti kérelmek elbírálása

(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


