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J E G Y Z ŐK Ö N Y V
Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2008. évi szeptember hó 24-én, szerdán 13 óra 00
perces kezdettel a Községháza hivatalos helyiségében – nyílt körben – megtartott soron következő
ülésén elhangzottakról
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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 5 főjelen van.
Kiss Ferenc polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

Az elhangzott javaslatnak megfelelően a jelenlévőképviselők és a polgármester egybehangzóan - 5
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következőnapirendet fogadta el:
1./ Falugondnoki szolgáltatói tevékenységről beszámoló
Előterjesztő: falugondnok

2./ Indítványok, javaslatok
3./ Szociális segély iránti kérelmek elbírálása
Előterjesztő: ügyintéző

A napirend tárgyalása:
1./ Falugondnoki szolgáltatói tevékenységről beszámoló
Előterjesztő: falugondnok
Kiss Ferenc polgármester: Átadja a szót Ádám Ferenc Györgyné falugondnoknak, tartsa meg
beszámolóját.
Ádám Ferenc Györgyné falugondnok: Felolvassa írásban összeállított beszámolóját.
(Beszámoló egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő tartalmú
határozatot hozta:
92/2008. (IX.24.) sz. határozat:
Tárgy: Falugondnoki szolgáltatói tevékenységről beszámoló
Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete
a 2007/2008. évi falugondnoki szolgáltatói tevékenységről szóló beszámolót
jóváhagyja.
Felelős: ---Határidő: ----

2./ Indítványok, javaslatok
2.1. Kiss Ferenc polgármester: Új falugondnoki gépjárműbeszerzésére 8.400 e Ft támogatást kapunk.
(A támogatás megállapításáról szóló értesítés 207-5/2008. szám alatt irattárban elhelyezve.)
A fejlesztés utólagos finanszírozású, ez azt jelenti nekünk, hogy valahogy előkell majd teremtenünk
rá a teljes összeget, s a kiegyenlítést követően tudjuk majd csak a támogatást lehívni.
dr. Takács András körjegyző: Saját költségvetése terhére az önkormányzatnak 1.600 e Ft-ot kell állnia.
Ez az összeg az Áfát fedezi.
Kiss Ferenc polgármester: Megkeressük az edelényi autókeresked őBaranyi Barnabás urat az új
gépjárműbeszerzése érdekében.
Javasolja eladásra meghirdetni a MITSHUBISHI-t.
dr. Takács András körjegyző: Értékbecslővel fel kell becsültetni az értékét, vagy fel kell ajánlani a
kereskedőnek, hogy számítsa be az értékét az új gépjárműeladási árába.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő tartalmú
határozatot hozta:

93/2008 . (IX.24.) sz. határozat:
Tárgy: A falugondnoki MITSHUBISHI típusú gépjárműértékesítése
Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete
értékbecslőáltal megállapított áron balajti lakóhellyel rendelkezőszemélyek
elővásárlási jogának megléte mellett megvételre meghirdeti az önkormányzat
tulajdonában lévőMITSHUBISHI típusú 15 éve forgalomban lévőgépjárművet.
A gépjárművel kapcsolatos további információ beszerzése érdekében az
érdeklődők a település polgármesteréhez fordulhatnak.
A vételi szándékot a meghirdetéstől számított 30 napon belül írásban az
Önkormányzat címére el kell juttatni.
Felelős: polgármester
Határidő: október 31.
2.2. Kiss Ferenc polgármester: A Borsod-Torna-Gömör Egyesület létrehozása érdekében a
képviselőtestület 2007. október 10-ei ülésén 111. határozatával állást foglalt arról, hogy alapító tagként
részt vesz.
Az egyesület megalakult, az éves tagdíj – az előterjesztés értelmében - 2.500,- Ft.
(Megkeresés 532/2008. szám alatt irattárban elhelyezve.)
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő tartalmú
határozatot hozta:
94/2008 . (IX.24.) sz. határozat:
Tárgy: Borsod-Torna-Gömör Egyesület megalakulása
Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete
a Borsod-Torna-Gömör Egyesület tagjaként az alapszabályban foglaltakat magára
nézve kötelezőnek ismeri el, s vállalja az egyesület tagságával járó
kötelezettségeket.
A Képviselőtestület vállalja, hogy az egyesület tagságához szükséges évi 2.500,- Ft
tagdíjat az alapszabályban rögzített időpontig minden évben megfizeti.
Az önkormányzat képviseletét az egyesület közgyűlésein a polgármester, annak
akadályoztatása esetén az alpolgármester, vagy a rangidős képviselőlátja el.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, és folyamatosan

2.3. Nagy Zoltánné ügyintéző: A Sajó-Bódva völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati
Társulás megkeresését ismerteti. (Megkeresés 471-2/2008. szám alatt irattárban elhelyezve.)
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő tartalmú
határozatot hozta:
95/2008 . (IX.24.) sz. határozat:
Tárgy: A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati

Társuláshoz való csatlakozás elfogadása
Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete
elfogadta Hangács és Nyomár települések Sajó-Bódva Völgye és Környéke
Hulladékkezelési Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozását.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
2.4. Nagy Zoltánné ügyintéző: A Bursa Hungarica 2009-es felsőoktatási önkormányzati
ösztöndíjpályázat kiírásáról kell döntenie a testületnek, s egyúttal meg kell határoznia, hogy a
hátrányos helyzetű szociális rászorultság meglétéhez a pályázónak milyen igazolást, vagy
igazolásokat kell benyújtania. (Iratanyag 606/2008. szám alatt irattárban elhelyezve.)
dr. Takács András körjegyző: A szociális rászorultságot majd az elbírálás során kell meghatározni.
Berzi István képviselő: Ki minősül hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalnak?
dr. Takács András körjegyző: Benne van a pályázati kiírásban.
Nagy Zoltánné ügyintéző: Ki van hagyva ez a rész a pályázati kiíráson belül.
Csathó László képviselő: Ugyanaz kerüljön e tekintetben kiírásra, mint az előz őévben.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő tartalmú
határozatot hozta:
96/2008. (IX.24.) sz. határozat:
Tárgy: 2009. évi BURSA HUNGARICA ösztöndíj pályázat kiírása
Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete
a Balajton állandó lakóhellyel rendelkezőhátrányos helyzetű, szociálisan
rászoruló felsőoktatási hallgatók részére lehetőséget biztosít BURSA HUNGARICA
Felsőoktatási Ösztöndíjpályázaton való részvételre az alábbiak szerint:
„A" típusú pályázat
felsőoktatási hallgatók számára
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra pályázhatnak a
települési önkormányzatnál, akik
 az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkeznek
 hátrányosan szociális helyzetűfelsőoktatási hallgatók
 a képzésre vonatkozó keretidőn belül, államilag támogatott és teljes idejű
(nappali tagozatos) képzés keretében az alábbi képzési típusok egyikében
felsőfokú tanulmányokat folytatnak:
1. felsőfokú alapképzés
2. mesterképzés
3. egységes, osztatlan képzés
4. felsőfokú szakképzés
Figyelem: a pályázónak valamennyi kiemelt feltételnek meg kell felelnie!
Nem jogosultak a Bursa Hungarica támogatásra:
1. a katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények hallgatói

2.
3.
4.

középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben résztvevő
tanulók
doktori (PhD) képzésben résztvevők
külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók

felsőoktatási

„B" típusú pályázat
tanulmányokat
kezdeni

kívánó

fiatalok

számára

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra pályázhatnak a
települési önkormányzatnál, akik
 az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkeznek
 hátrányos szociális helyzetűek
 a 2008/2009. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve
felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt
még nem nyert, érettségizett
 a 2009/2010. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében államilag
támogatott, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben,
egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.
Figyelem: a pályázónak valamennyi kiemelt feltételnek meg kell felelnie!
Nem jogosultak a Bursa Hungarica támogatásra:
1. a katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények hallgatói
2. a középiskolai akkreditált iskolarendszerűfelsőfokú szakképzésben
résztvevőtanulók
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. október 31., mely határidőjogvesztő.
A pályázati űrlapok letölthetőek a http://www.balajt.hu, vagy a
http://www.bursa.hu weblapokról, illetve azok beszerezhetőek a Községházán.
A pályázat feltételeiről további információ ügyfélfogadási időben a Községházán
kérhető.
A Képviselőtestület döntéséről 2008. december 5. napjáig írásban értesíti a
pályázókat.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Kiss Ferencné alpolgármester 14: 00 órakor elfoglalja helyét az ülésteremben.
2.5. Nagy Zoltánné ügyintéző: A közkutak és a hivatal vízórájának állása a múlt héten, csütörtökön le
lett olvasva és azóta össze lett egyeztetve a Borsod-Bau 2000. Kft – szolgáltató – által május óta
kimutatott és kiszámlázott adatokkal.
A megtekintésre kiosztott táblázatból jól látható, hogy jelentős túlszámlázás tapasztalható.
A szolgáltató alkalmazottai kb. 1 héttel korábban olvasták le ugyanezeket a vízórákat, egy hét alatt
ilyen mértékű – egy havi fogyasztásnak megfelelőmennyiségű – fogyasztás nem elképzelhetetlen
ugyan, de az egyedi óraállásokon tapasztalható eltérések miatt kizárt.
Kiss Ferenc polgármester: Kezdeményezzük levélben a szolgáltatónál, hogy a közkutak vízmérőinek
leolvasásakor egy önkormányzati alkalmazott is legyen jelen.

Beri Aladár képviselő: Az alsó Ady E. utcán lévőközkút le lett az aknában zárva, mivel egyfolytában
folyt rajta a víz.
Jelezni kellene a szolgáltató felé azt is, hogy az aknafedelek átvizsgálását is kezdeményezzük, mivel
több is el van törve, valamint az Ady E. u. 6. szám előtti közkút „könnyen ide-oda mozgatható”, azaz
nincs rögzítve.

A képviselőtestület az elhangzott javaslatot egybehangzóan jóváhagyólag tudomásul vette.
2.6. Kiss Ferenc polgármester: Az edelényi Gimnázium, Szakképzőés Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Napközi-otthonos Óvoda igazgatói állására meghirdetett pályázattal
összefüggésben beérkezett pályázatok elbírálása megtörtént. Az intézmények fenntartására vonatkozó
társulási megállapodásban foglaltaknak alapján Hernádi Attiláné – pályázati kiírásnak megfelelő
feltételeket tartalmazó pályázatát figyelembe véve - felsőbb vezetői állásra történőkinevezésével
összefüggésben egyetértésemről értesítettem Edelény Város jegyzőjét.
(Iratanyag 654/2008. szám alatt irattárban elhelyezve.)

A képviselő
testület az elhangzottakat egybehangzóan jóváhagyólag tudomásul vette.
2.7. Kiss Ferenc polgármester: Az edelényi kistérségi Hivatal 2009. évi belső ellenőrzési
munkatervének elfogadására szóló – a mai napon elektronikus levélként megküldött – megkeresés
tartalmát ismerteti. (Megkeresés 653/2008. szám alatt irattárban elhelyezve.)
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő tartalmú
határozatot hozta:
97/2008 . (IX.24.) sz. határozat:
Tárgy: Az edelényi Kistérségi Többcélú Társulás 2009. évi belsőellenőrzési
munkatervének jóváhagyása
Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete
megtárgyalta az edelényi Kistérség Többcélú Társulása „2009. évi belsőellenőrzési
munkatervét” a Társulási Tanács által 2008. szeptember 11-én jóváhagyott
formában.
A Képviselőtestület az edelényi Kistérség Többcélú Társulása 2009. évi belső
ellenőrzési munkatervét jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
2.8. Kiss Ferenc polgármester: Csütörtökön, azaz 2-án lesz fizetés.
Nagy Zoltánné ügyintéző: Készen leszünk 1-re, akár akkor is ki lehet a segélyeket fizetni.
2.9. Beri Aladár képviselő: Bejelenti, hogy a minimálbér 30 %-át figyelembe véve 2008. szeptember 30val a havi bruttó 20.600,- Ft-ot meghaladó mértékűtiszteletdíj összegről lemond, kéri a jövőben ennek
megfelelően számfejteni a havi tiszteletdíját.
A képviselő
testület az elhangzottakat egybehangzóan jóváhagyólag tudomásul vette.

3./ Szociális segély iránti kérelmek elbírálása
Előterjesztő: ügyintéző

(A napirendi pont tárgyalása zárt ülés keretében történik, melyrő
l külön jegyző
könyv 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 2008. évi szeptember hó 24-én, szerdán 13 óra 00
perces kezdettel a Községháza hivatalos helyiségében – nyílt körben – megtartott soron következő
ülésén elhangzottakról felvett jegyzőkönyvből:

P.H.
Kiss Ferenc sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:
Balajt, 2008. szeptember 30.
Nagy Zoltánné
jkv.vezető

dr. Takács András sk.
körjegyző

