Balajt község Önkormányzatának
KÉPVISELŐTESTÜLETE
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1- 1 //2009.

JEGYZŐKÖNYV
Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2009. évi január hó 28-án, szerdán 13 óra 00 perces
kezdettel a Községháza hivatalos helyiségében – nyílt körben – megtartott soron következő ülésén
elhangzottakról

Jelen vannak:

Igazoltan távol maradt:
Igazolatlanul távol maradt:

Kiss Ferenc

polgármester

Beri Aladár
Berzi István
Csathó László
Kiss Ferencné

képviselő
képviselő
képviselő
alpolgármester

Szabó Árpád Zoltán

képviselő

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

Tanácskozási joggal jelen van: dr. Takács András
körjegyző
Nagy Zoltánné
jegyzőkönyvvezető
Ádám Ferenc Györgyné falugondnok
Meghívottként jelen van:

Érdeklődőként jelen van:

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

Lázár Arzén
Ifj. Lázi Csaba

balajti lakos
balajti lakos

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:

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

Lázi Csaba és Lázár Arzén érdeklődő balajti lakosok 13:30-kor elhagyják az üléstermet.
A napirend tárgyalása:
1./ Indítványok, javaslatok

1.1. Nagy Zoltánné ügyintéző: Ismerteti az Edelény város polgármesterétől érkezett megkeresés
tartalmát. (Megkeresés 171/2009. szám alatt irattárban elhelyezve.)
A megkeresés tartalma:
1. - az edelényi Szociális Szolgáltató Központ (székhelye: Edelény, Árpád út 29.) által a családsegítés
és gyermekjóléti szolgáltatás feladatok ellátásához szükséges 2009. évi hozzájárulás mértékének
jóváhagyására előterjesztés.
A gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásához 372.489,- Ft-ot, a családsegítéshez 229.055,- Ft-ot
kérnek betervezni tárgy évi költségvetésünkbe hozzájárulásként. (Ígéretük szerint a hozzájárulások
kiszámlázása az előző évekhez hasonlóan a tényleges költségek alapján fog történni.)
2. –a közösen üzemeltetett nevelési-oktatási intézmény, az edelényi Városi Oktatási Központ 2009. évi
költségvetési tervezetének jóváhagyására előterjesztés.

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
1/2009. (I.28.) sz. határozat:
Tárgy: Az edelényi Szociális Szolgáltató Központ által ellátandó családsegítési és
gyermekjóléti szolgáltatási feladatok t. évi költségvetési tervezete

Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete
az edelényi Szociális Szolgáltató Központ (székhelye: Edelény, Árpád út 29.) által
ellátandó családsegítési és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok tekintetében
Edelény Város Önkormányzata által összeállított t. évi költségvetési tervezetet
jóváhagyólag tudomásul veszi, s az abban foglaltakat 2009. évi költségvetésének
elfogadása során szem előtt tartja.
Felelős: polgármester
Határidő: február 15.

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
2/2009. (I.28.) sz. határozat:
Tárgy: Az edelényi Városi Oktatási központ által ellátandó feladatok t. évi
költségvetési tervezete

Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete
az edelényi Városi Oktatási Központ (székhelye: Edelény, Árpád út 29.) által
ellátandó nevelési-, oktatási feladatok ellátása tekintetében Edelény Város

Önkormányzata által összeállított t. évi költségvetési tervezetet jóváhagyólag
tudomásul veszi.
Felelős: polgármester
Határidő: február 15.

1.2. Nagy Zoltánné ügyintéző: Tóbiás Benőné Balajt, Szabadság u. 5. szám alatti lakos beadványában
kezdeményezte édesanyja, Veres Józsefné (szépkorú) 90. életévének betöltése alkalmából való
köszöntését. Veres néni Balajt község legidősebb állampolgáraként egy kis testületi, közösségi
figyelmességnek örülne.
Kiss Ferenc polgármester: A 90. életévet betöltött személyeket nem szokás köszönteni közösségileg.
Akkor szoktak nagy ünnepséget rendezni egy-egy idős embernek egy-egy településen, ha a 100.
életévét eléri.
Azt hiszem, mindannyiunk nevében mondhatom: kívánjuk, hogy Veres Józsefné a 100. életévet
megérje, s akkor köszönthesse Őt a falu vezetése.
Mivel a beadvány nem segélyezésre irányul, így határozat elfogadására vonatkozó előterjesztéssel a
testület felé nem élek.
Kiss Ferencné alpolgármester: Az én édesapám is reményeink szerint az idei évben – pár hét múlva –
betölti 90. életévét. Mi nem élünk ilyen igénnyel, hogy köszöntsék Őt a családtagjain kívül az
önkormányzat részéről is.
Több hozzászóló is javasolja, hogy legalább egy válaszlevélben kerüljön köszöntésre e jeles alkalomból
Veres Józsefné.

A képviselőtestület az elhangzottakat egybehangzóan jóváhagyta.

1.3. Nagy Zoltánné ügyintéző: A falugondnoki szakmai program kiegészítésére, ill. pontosítására tett
javaslatot a B-A-Z. megyei Tanya- és Falugondnokok Egyesületének munkatársa, Nagy Andrea.
A szakmai programban konkretizálni kellene a helyettesítés formáját, módját.
Egyetért-e a testület azzal, hogy egy másik település falugondnoka lássa el a helyettesítés alkalmával a
falugondnoki feladatokat a községben?
A lefolytatott vizsgálatok során is megerősítést nyert, hogy amennyiben nem szabályszerű a
helyettesítés, akár az állami támogatás is megvonható.
Kiss Ferenc polgármester: Nem. Nem értek ezzel egyet. Nem írom alá, hogy ez így legyen.
Berzi István képviselő: A polgármester úr álláspontja szerint az nem probléma, és nem okozhat az
Önkormányzatnak bajt, hátrányt, anyagi kárt, ha a falugondnokot nem falugondnoki képesítéssel
rendelkező személy helyettesíti?!
Kiss Ferenc polgármester: Mit gondol a testület, melyik fogja vállalni a helyettesítést, ha egyidejűleg a
saját települését is el kell látnia.
Beri Aladár képviselő: Egy beteg ember hogy helyettesítheti a falugondnokot, bármikor rosszul lehet.
dr. Takács András körjegyző: Abod település polgármesterének is van falugondnoki képesítése, Ő is
helyettesíthetne. Legyen hát az észrevételezésnek megfelelően a helyettesítés rendje ledokumentálva.
Feleknek külön megállapodásba kell foglalni a részleteket.
Nagy Zoltánné ügyintéző: Elfogadható úgy szövegezve a szakmai programban, hogy „a
körjegyzőséget alkotó településekkel kötött külön megállapodásban foglaltak szerint a falugondnoki
szolgáltatási feladatok ellátására jogosult személlyel láttatja el a falugondnok távolléte,
akadályoztatása esetén a helyettesítést.”

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
3/2009. (I.28.) sz. határozat:
Tárgy: Falugondnoki szakmai program módosítása

Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete
a falugondnoki szakmai programban a falugondnok helyettesítését a következők
szerint szabályozza:
„A körjegyzőséget alkotó településekkel kötött külön megállapodásban foglaltak
szerint a falugondnoki szolgáltatási feladatok ellátására jogosult személlyel láttatja
el a falugondnok távolléte, akadályoztatása esetén a helyettesítést.”
A rendelet és a szakmai program összhangjának megteremtődése érdekében
felkéri a jegyzőt a rendelet módosításának elkészítésére és a szakmai program
előbbiek szerinti átdolgozására.
Felelős: polgármester
Határidő: február 28.

1.4. dr. Takács András körjegyző: A szociális törvényben foglalt változásokról nyújt összefoglaló
tájékoztatást.
Ezzel összefüggésben jelentősen megemelkedik az ügyintézési feladat, amelyet Nagy Zoltánné
ügyintéző egyedül már képtelen lesz ellátni. Jó lenne mellé felvenni egy helybeli legalább középiskolai
végzettségű közmunkást, aki tudna segíteni.
Sajnos – amint az a Nagyné által összeállított kimutatásból látható - a településen a munkanélküliek
alulképzettek, pontosabban többségük képzetlen.
Nagy Zoltánné ügyintéző: A tárgy évi közfoglalkoztatási tervet már összeállítottam, azt a
polgármester úr részére át is adtam tanulmányozásra. Ezt a tervet meg kell küldenünk a területileg
illetékes Munkaügyi Központnak előzetes jóváhagyásra, majd azt követően a testületnek is el kell
fogadnia legkésőbb április 15-ig, s az elfogadását követő 5 napon belül a Magyar Államkincstár Északmagyarországi Regionális Igazgatóságának meg kell küldeni.
Amennyiben nem tartjuk magunkat a határidőkhöz, a közcélú foglalkoztatáshoz lehívható állami
támogatás egy részét – pontosabban 15 %-át - vissza fogja tartani a Kincstár.
A továbbiakban minden év február 15-ig kell a tervet az előbbiekben említettek szerint
véleményeztetni és elfogadni.

1.5. Beri Aladár képviselő: A Szabadság utca aszfaltozása érdekében pályázat mikor került
benyújtásra?
Kiss Ferenc polgármester: 1996-tól folyamatosan adjuk be a pályázatot. Hétszer pályáztunk eddig.
Aki nem hiszi, az járjon utána!
A honlapon közzé van téve minden.

1.6. Beri Aladár képviselő: A decemberi ülésen a Fő u. kijavítására, kijavíttatására tettem
előterjesztést. Akkor ígéretet kaptam, hogy az út megrongálódása tekintetében felelős személyek
levélben felszólításra kerülnek a hiba kijavítása érdekében. A polgármester úr tájékoztatása
értelmében ez meg is történt, de történt-e valami előrelépés az ügyben, érkezett-e valamiféle
visszajelzés?

Kiss Ferenc polgármester: Valóban kaptunk választ, amelyben az ügyfél leírta, hogy az
önkormányzat feladata a közutak karbantartása. Ez eddig is ismeretes volt előttünk.

2./ Szociális segély iránti kérelmek elbírálása
Előterjesztő: ügyintéző

Kiss Ferenc polgármester: Javasolja a napirendi pont levételét a napirendről, s a kérelmeknek a tárgy
évi költségvetés elfogadását követő ülésen való elbírálását.

A képviselőtestület az elhangzottakat egybehangzóan jóváhagyta.

Kiss Ferenc polgármester és Kiss Ferencné alpolgármester 16:00 órakor elhagyják az üléstermet.

K.m.f.

Kiss Ferenc
polgármester

dr. Takács András
körjegyző

