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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.

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 „Balajti Lakosokért Jóléti Szolgálat Helyi Alapítvány” elnökének tájékoztatója
Előadó: elnök

2./ A helyi Víziközmű-Társulat elnökének tájékoztatója
Előadó: elnök
3./ Indítványok, javaslatok
4./ Szociális segély kérelmek elbírálása
Előterjesztő: ügyintéző

A napirend tárgyalása:
1./ A „Balajti Lakosokért Jóléti Szolgálat Helyi Alapítvány” elnökének tájékoztatója
Előadó: elnök

Kiss Ferenc polgármester, az Alapítvány elnöke: A cégbíróságon az alapítvány be van jegyezve,
létezik, bár nem működik.
Az Alapítványnak az Önkormányzat bérleti díjat az elmúlt évek alatt még egyszer sem utalt át, fizetett
ki az orvosi rendelőben lévő berendezésekért.
Az Alapítvány eszköz-nyilvántartásában szerepelnek a bútorok, azokat az Önkormányzat bérli, s az
egészségügyi intézményben kerül használatra.
Beri Aladár képviselő: Mint az elnökség tagja szeretném, ha az Alapítvány nem csak létezne, de
működne is az alapító okiratában foglaltaknak megfelelően.
Kiss Ferenc polgármester, az Alapítvány elnöke: Pályázati úton lehet csak elég pénzt szerezni a
működtetéséhez.
Berzi István képviselő: Valami csak nincs rendben az Alapítvány körül, mert az APEH nem utalja
tovább a felajánlott szja 1 %-át az Alapítványnak. Én is rendelkeztem már korábban az adóm 1 %-ának
az Alapítvány javára történő átutalásáról, de azt a megyei Adóhivatal elutasította az 1996:CXXVI.
törvény 7. §-ának (4) bekezdésére hivatkozva, miszerint a kedvezményezett nem felelt meg.
Kiss Ferenc polgármester, az Alapítvány elnöke: Nem tudom, hogy miért nem felelt meg, illetve
felelne meg. Ezt az Adóhivatalnál tudják.
Az azonban továbbra is tény, hogy az alapítvány létezik, működőképes, az egykoron beszerzett és
működtetett – jelenleg is üzemképes - aszaló berendezés is még a tulajdonát képezi.
Az Alapítvány tulajdonában lévő épület felújítására, korszerűsítésére be lett adva egy pályázati anyag,
hogy nyerünk-e, vagy sem az nem rajtunk áll.

A képviselőtestület az elhangzottakat egybehangzóan jóváhagyólag tudomásul vette.
2./ A helyi Víziközmű-Társulat elnökének tájékoztatója
Előadó: elnök

Szabó Árpád Zoltán képviselő, a Társulat elnöke: Ez év őszének elején beszéltem a számlavezető
bank vezetőjével a Társulat pénzmozgására kiterjedően, valamint negyedévente kapunk tájékoztatást
az ún. LTP megtakarítások alakulásáról.

Kiss Ferenc polgármester: Az önkormányzat számlájáról a bank automatikusan levonja a fizetendő
összeget.
Szabó Árpád Zoltán képviselő, a Társulat elnöke: Tudtommal a tőkét nem fizeti az önkormányzat.
Kiss Ferenc polgármester: A társulati hitel kamatát és a banki költségeket állja az önkormányzat saját
költségvetése terhére.

A képviselőtestület az elhangzottakat egybehangzóan jóváhagyólag tudomásul vette.

3./ Indítványok, javasolatok

3.1. Szabó Árpád Zoltán képviselő: Az Alsó-Bódva völgyi Vízgazdálkodási Társulat a Balajt-patak
medrének tárgy évi tisztításáról küldött a tagoknak egy tájékoztatót a napokban, melyben több mint 3
m Ft bekerülési költséget mutatott ki.
Az én lakossági folyószámlám és más ugyancsak ún. tagok folyószámlája terhére behajtást hajtottak
végre a lakóhely szerint illetékes jegyzők, adóügyesek.
A jogtalan végrehajtási eljárások miatt már van, aki feljelentette a Társulat vezetését.
Nagy Zoltánné ügyintéző: Ezzel kapcsolatosan korábban már folytattunk beszélgetést, s az ide
vonatkozó jogszabályok ismertetésével tájékoztatva lettek szóban és személyesen is az érintettek arról,
hogy a jegyzőnek nem csak joga, de kötelessége is a jogszabályi előírásoknak megfelelően benyújtott
megkeresés alapján a végrehajtást lefolytatnia. A végrehajtási eljárás részét képezi a lakossági
folyószámla terhére azonnali beszedési megbízás benyújtása. Az, hogy egy-egy társulatnak ki és miért
a tagja, a társulat vezetésével tisztázandó.
Nagyon szívesen ismételten megadom azon jogszabályok számát, nevét, vagy azok kivonatának
fénymásolatát, amelyeket e tekintetben alkalmazni kell.
Sosem tennék olyat – pláne hogy a nevemet kell adnom hozzá és úm. a hátamat is oda kell tartanom -,
amely nem felel meg a törvényi előírásoknak. Legyen az bármilyen ügy, bármilyen eljárás, ha hozzám
kerül ügyintézésre először azzal kezdem, hogy tüzetesen, alaposan áttanulmányozom az azzal
összefüggésben ismerendő és alkalmazandó jogszabályokat.

3.2. Kiss Ferenc polgármester: Felújításra több mint 400.000,- Ft összegben a szendrői Könyvtártól
támogatásban részesülünk. Pénzt nem kapunk, a számlát a támogató egyenlíti ki, s Ő is számol el a
felhasználással.
Az alsó – régi romos – helyiségben lambériázásra kerül sor az ablakok oldalában, az üvegajtó teli
ajtóra kerül lecserélésre, az előtérben járólapozásra kerül sor, valamint ennek a helyiségnek a bejárati
ajtaja helyébe is új ajtó kerül. Ládbesenyő község polgármestere, mint építőipari vállalkozó fogja a
kivitelezési munkálatokat elvégezni. A belső munkálatokat már januárban elvégzik, míg a bejárati ajtó
cseréjére csak akkor kerülhet majd sor, amint azt már az időjárás is lehetővé teszi.
Amint arról már biztos értesült a jegyző úr, arra gondoltam, hogy abban az említett alsó helyiségben
lesz a jegyző irodája kialakítva. Az internetezési lehetőség ki van építve.
dr. Takács András körjegyző: Még nem hallottam róla, de nincs ellenvetésem ellene, hogy a jegyzői
iroda máshol legyen.

A képviselőtestület az elhangzottakat egybehangzóan jóváhagyólag tudomásul vette.

3.3. Kiss Ferenc polgármester: A segélyek kifizetése még nem tudom, hogy hogy lesz az utolsó
napokban.
Az alsó Ady. E. utca aszfaltozásával kapcsolatos számlák kiegyenlítésre kerültek a tegnapi nap
folyamán.
Szabó Árpád Zoltán képviselő: A jövőben a Petőfi, Kossuth és Szabadság utcák aszfaltozása kell,
hogy legyen az elsődleges célunk. Ezeket minden egyéb beruházás elé kell helyeznünk.
Beri Aladár képviselő: A Fő utca felém eső szakasza járhatatlan. Az arra járó traktor a fahordás során
összevágta, feltörte azt a földutat. Az ott eljáró két fakitermeltetőt: Szabó Lászlóné erdőtulajdonost és
Barnóczki Ferenc nem erdőtulajdonos múcsonyi lakos felvásárlót fel kell szólítani az út
helyreállítására.
Kiss Ferenc polgármester: Az az Önkormányzat tulajdonában lévő közút. Annak kezelése,
karbantartása az Önkormányzat feladata.
Szabó Árpád Zoltán képviselő: Kapával kell elegyengetni azt az útszakaszt.
Beri Aladár képviselő: Le kell tolattatni a felsőréteget és meg kell hordatni kővel.
Ehhez nem kell egyetemi végzettség, hogy tudja valaki, mit is kell ilyenkor tenni.
3.4. Beri Aladár képviselő: A közvilágítási hibákat nem jönnek javítani, hiába lett írásban bejelentve.
Az iskolások bérletének támogatása a jövőben? Döntenünk kellene róla.
Berzi István képviselő: Terjessze a képviselőtestület elé, hogy fogadja el annak támogatását.
Kiss Ferenc polgármester: A szemétszállítás díját és a közkutakon elfolyó víz díját is az önkormányzat
fizeti a lakosok helyett. A szülő azért kapja a családipótlékot, hogy a gyermeke neveltetéséről,
taníttatásáról gondoskodjon.
dr. Takács András körjegyző: Bonyolultabb ez az ügy annál, hogy erről most dönteni tudjunk.
Kevesebb állami támogatást fog a jövőben minden önkormányzat, körjegyzőség kapni.
Szabad iskolaválasztás esetén ez az ügy fel sem merül.
Az intézmények gazdálkodásába a társult tag önkormányzatok nem látnak bele.
Beri Aladár képviselő: Az iskola igazgatójával együttműködve beszéljük meg, hogy hogyan
támogassuk, biztosítsuk a gyermekek utaztatását a jövőben.
Nagy Zoltánné ügyintéző: Ezzel kapcsolatosan Edelény város alpolgármesterétől kaptunk egy levelet
a bejáró gyermekek utazási költségeinek jövőbeni nem támogatásával kapcsolatosan. Ismerteti a
megkeresés tartalmát.
(Megkeresés 739/2008. szám alatt irattárban elhelyezve.)
Az ún. bejáró gyermekek nevét egy listában küldték meg.
Ebből a listából nem derül ki, hogy kik azok, akik VOLÁN busszal utaznak az iskolába, s kik azok,
akik a kistérségi iskolabusszal.
Ha már a támogatásról beszélünk, azokat a gyermekeket sem szabad figyelmen kívül hagynunk, akik
az Alapítványi Általános Iskolába járnak a VOLÁN járataival.
A megkeresésben arról is említést tesznek, hogy évente gyermekenként Edelény város
Önkormányzata 100.000,- Ft-tal járul hozzá az oktatási intézmény működtetéséhez.
Nem lehetetlen, hogy a jövőben erre vonatkozóan is úm. benyújtják felénk a számlát.
Kiss Ferenc polgármester: Képviselő társam írásban nyújtsa be előterjesztését.

Berzi István képviselő: A képviselő szóban is a testület elé terjesztheti javaslatát, előterjesztését, s a
polgármesternek azt csak szavazásra kell bocsátania.

3.5. Nagy Zoltánné ügyintéző: Az edelényi Rendőrkapitányság 2009. évi támogatás iránti
megkeresését juttatta el hozzánk.
(Megkeresés 771/2008. szám alatt irattárban elhelyezve.)
Kiss Ferenc polgármester: 15.000,- Ft összegű pénzügyi támogatás megállapítását, biztosítását
javasolja elfogadni jövő évi költségvetése terhére.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
117/2008. (XII.17.) sz. határozat:
Tárgy: Az edelényi Rendőrkapitányság 2009. évi támogatása
Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete
2009. évi költségvetése terhére az edelényi Rendőrkapitányságot (székhelye: 3780
Edelény, Miklós Gyula út 6.) 2009. évben 15.000,- Ft, azaz Tizenötezer forint
pénzügyi támogatásban (üzemanyag költség biztosításához) részesíti.
Felelős: polgármester
Határidő: 2009. március 31.

3.6. Nagy Zoltánné ügyintéző: A kazincbarcikai székhelyű ÉHG Zrt. megkeresését ismerteti.
(Megkeresés 725/2008. szám alatt irattárban elhelyezve.)
Az előterjesztés értelmében egy 110-120 literes hulladékgyűjtő edény (kuka) egyszeri ürítési díja 2009.
január 1-től 335,- Ft +Áfa összegben kerüljön az önkormányzat által meghatározásra. E megkeresésben
is utalnak egy 2007. évi megállapodásra, melynek tartalma szerint 3 éves ütemezés alatt éri el a
szemétszállítás díja azt az értéket, amely elfogadható a társaságnak.
A 2008. év vonatkozásában 2007. évben a képviselőtestület nem hozott olyan rendeletet, amellyel
emelte volna a közszolgáltatás díját.
Beri Aladár képviselő: Most a benzin olcsóbb, a szemét is kevesebb lesz a jövőben, hiszen az emberek
kevesebbet vásárolnak majd, így kevesebb szemetet is termelnek.
Minden képviselő azonos véleménye, hogy 2008. évi mértékű legyen a közszolgáltatás díja.
A jelenlévő képviselők és a polgármester egybehangzóan - 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – minősített többséggel a következő rendeletet alkotta:

Balajt község Önkormányzatának
9/2008. (XII.31.) számú rendelete
a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település
tisztaságáról szóló 15/2003. (X.29.) számú rendelet módosításáról

(Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3.7. Nagy Zoltánné ügyintéző: A Borsod-Bau 2000. Kft-től a víz- és szennyvíz díj 2009. január 1-től
történő emelésére vonatkozó előterjesztés mind a mai napig nem érkezett meg.
3.8. Nagy Zoltánné ügyintéző: Ismerteti Edelény város Aljegyzőjének megkeresését. (Megkeresés
748/2008. szám alatt irattárban elhelyezve.) A megkeresés és mellékletei tartalmát ismerteti.
A megkeresés tartalma szerint az Edelény város területén működő közoktatási intézmények működési
körzetének, az óvodák nyitvatartási idejének meghatározása és a sorsolás útján történő szabad
intézmények helyek betöltéséről szóló 2/2007. (III.01.) ÖK számú rendeletet módosította Edelény
város képviselőtestülete a 32/2008. (XI.27.) ÖK számú rendeletével.
Az alaprendeletet nem láttuk, azt elfelejtették elfogadásakor megküldeni. Most, hogy módosították,
most látjuk, hogy a balajti gyerekek hová is írathatóak be.
Erről – vagyis a körzetesítési kötelezettségről - már többször is említést tettünk egy-egy ülésen, sőt az
utóbbi óvodai herce-hurca miatt a szülők előtt is.
A most megküldött iratok fénymásolatait közzé fogjuk tenni hirdetőtáblán a szülők megfelelő
tájékoztatása érdekében.

A képviselőtestület az elhangzottakat egybehangzóan jóváhagyólag tudomásul vette.

3.9. Nagy Zoltánné ügyintéző: A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének
rendjét rögzítő szabályzat-tervezetet minden képviselő előzetesen egy-egy példányban kézhez kapta.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
118/2008. (XII.17.) sz. határozat:
Tárgy: Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének
rendjéről szóló szabályzat elfogadása
Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete
a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő
szabályzatot elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: ----

3.10. dr. Takács András körjegyző: Kérem a polgármester úr hozzájárulását, hogy a testületet
tájékoztathassam a Csikó Zoltán és családja lakcímbejelentése ügyéről.
Kiss Ferenc polgármester: Tájékoztassa a testület tagjait.
dr. Takács András körjegyző: Az említett Csikó család ismételten megjelent előttem ügyfélfogadási
időben lakóhely létesítési szándékuk teljesülése érdekében. Az utóbbi napokban ismételten előtérbe
került a velük kapcsolatos probléma, a korábbi összetűzések utózöngéi: talán emlékeznek rá.
Az említett esetben a polgármester úr jelenlétében felvételre került egy jegyzőkönyv, amelybe a
polgármester úr szájából történő elhangzása után rögzítésre került, hogy addig, amíg a faluban Ő a
polgármester, Ő dönti el, hogy ki létesít lakó-, vagy tartózkodási helyet a községben és ki nem.

Kiss Ferenc polgármester: Nem hatáskör elvonásról van szó, nem azért helyezkedtem ilyen
álláspontra.
3.11. dr. Takács András körjegyző: A körjegyzőségben foglalkoztatott pénzügyes kolléganőknek egy
körlevelet adtam ki, egy-egy példányát a polgármester urak is kézhez kapták tájékoztatásul.
3.12. dr. Takács András körjegyző: A falugondnoki szolgálat belső ellenőrzését lezárta a Kistérségi
Hivatal.
A végleges jegyzőkönyv egy példányát aláírás után vissza kell küldeni. Nem titkosított anyag, egy
példánya a polgármester úrnál, egy példány pedig a körjegyzőség székhelyén lesz fellelhető.
Berzi István képviselő: Megismerhetjük a tartalmát?
dr. Takács András körjegyző: A képviselő urak forduljanak ilyen irányú szándékukkal a
polgármester úrhoz.
Nagy Zoltánné ügyintéző: Jó lenne, ha a végleges jegyzőkönyvet az e-mail címünkre is megküldenék,
annak érdekében, hogy azt – a jogszabályi előírásnak megfelelően közérdekű adatként - a
weblapunkon közzé tudjuk tenni.

3.13. Nagy Zoltánné ügyintéző: Ismerteti Edelény város polgármesterétől érkezett megkeresés
tartalmát. (Megkeresés 455-4/2008. szám alatt irattárban elhelyezve.)
A megkeresés tartalma az Intézményfenntartói Társulási Megállapodás módosítása alap- és
szakosított szociális szolgáltatások társulásban történő feladatellátására.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
119/2008. (XII.17.) sz. határozat:
Tárgy: Intézményfenntartói Társulási Megállapodás módosítása alap- és
szakosított szociális szolgáltatások társulásban történő feladatellátására
Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete
a szociális alapszolgáltatás és intézményi ellátások közös működtetésére
jóváhagyott Intézményfenntartói Társulási Megállapodás 1.) pontjának
módosítását az alábbiak szerint:
„1.) Szendrőlád község Önkormányzata
házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
2.) Komjáti község Önkormányzata
házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
3.) Tornaszentandrás község Önkormányzata
házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
4.) Hangács község Önkormányzata
házi segítségnyújtás,
5.) Tomor község Önkormányzata
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
6.) Hegymeg község Önkormányzata

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
7.) Abod község Önkormányzata
házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
8.) Lak község Önkormányzata
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, ápolást-, gondozást nyújtó bentlakásos
intézményi ellátás,
9.) Irota község Önkormányzata
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, ápolást-, gondozást nyújtó bentlakásos
intézményi ellátás,
10.) Szakácsi község Önkormányzata
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, ápolást-, gondozást nyújtó bentlakásos
intézményi ellátás
valamint a 4.) pontjának módosítását azzal, hogy az „általa fenntartott” szövegrész
helyébe a „közös fenntartású” szövegrész lép, továbbá
a 8/C. pontjának módosítását azzal, hogy a ”gesztor önkormányzat által
fenntartott” szövegrész helyébe a „közös fenntartású” szövegrész lép
jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, illetve 2008. december 31.

4./ Szociális segély iránti kérelmek elbírálása
Előterjesztő: ügyintéző
(A napirendi pont tárgyalása zárt ülés keretében történik, melyről külön jegyzőkönyv készül.)

dr. Takács András körjegyző: December 22-től szabadságon lennék szíves engedelmükkel.
Kiss Ferenc polgármester: Elég húzós év volt az idei. Menjen nyugodtan szabadságra.
Kiss Ferenc polgármester megköszönte a részvételt, majd tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a napirend
tárgyalása a továbbiakban zárt ülés keretében történik.
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