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Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2009. évi február hó 25-én, szerdán 13 óra 00 perces
kezdettel a Községháza hivatalos helyiségében – nyílt körben – közmeghallgatással egybekötötten
megtartott soron következő ülésén elhangzottakról
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Tanácskozási joggal jelen van: dr. Takács András
körjegyző
Nagy Zoltánné
jegyzőkönyvvezető
Ádám Ferenc Györgyné falugondnok
Meghívottként jelen van:

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

Érdeklődőként jelen van:

Csikó László, Lázár Arzén, ifj. Lázi Csaba, Lázi Zoltán, Mogyoró János,
Mogyoró Lajos, ifj. Mogyoró Zoltán, Szabó Oszkárné, Váradi Adrienn,
Váradi Oszkár, Váradiné Szamkó Mónika, Váradi Zsolt 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 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./ Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének megtárgyalása, a rendelet-tervezet
elfogadása

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

A napirend tárgyalása:
1./ Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének megtárgyalása, a rendelet-tervezet elfogadása
Előterjesztő: polgármester

Kiss Ferenc polgármester: Átadja a szót a képviselőknek, tegyék meg az előzetesen kiküldött anyagban
foglaltakkal kapcsolatos észrevételeiket, kérdéseiket.
Berzi István képviselő: Tavaly se lett semmi a kirándulásra betervezett összeg felhasználásából.
Az idei költségvetési-tervezetben is szerepel ilyen célú kiadás.
Az átmeneti segélyezésre többet kellene tervezni és költeni.
Kiss Ferenc polgármester: Honnan?
Berzi István képviselő: A kirándulásra betervezett összegből 50 e Ft-ot csoportosítsunk át az átmeneti
segélyezésre.
Kiss Ferenc polgármester: Az Ltp. megtakarításokhoz bevállalt hozzájárulásra sincs meg a fedezet.
Én nem szerveztem kirándulást 2007-ben sem. Rajtam kívül egy ilyen személy van csak a testületben.
Szabó Árpád Zoltán képviselő: Az Önkormányzat eddig 750 e Ft-ot fizetett be a takarékoskodók egyéni
megtakarítási számlájára összesen. Honnan lesz a többi megfizetve?
Kiss Ferencné alpolgármester: Az Önkormányzatnak a dupláját kellene hozzátenni havonta, mint amit
az egyének megtakarításként befizetnek.
Csathó László képviselő: A jelenlévő érdeklődők tájékoztatása érdekében el kell mondani, hogy azoknak
kell fizetni, akiknek az ingatlana előtt a szennyvízhálózat kiépült.
Beri Aladár képviselő: Itt arról kellene beszélnünk, hogy mi az, amit nem fizet az Önkormányzat.
Szabó Árpád Zoltán képviselő: Hová, melyik sorra van betervezve az Ltp-támogatás a költségvetésen
belül?
Bódvai Mihályné gazdálkodási ügyintéző: Sehová, úgy sincs rá fedezet.
Szabó Árpád Zoltán képviselő: Csak be kellene tervezni!
Beri Aladár képviselő: Többen jelezték felém az idősek közül, hogy nem tartanak igényt nagyobb
kiadással járó idősek napjára.
Miért érzem úgy, a polgármester úr védekezik azzal, hogy Ő és még valamelyik képviselő nem szervezett
kirándulást a lakosságnak önkormányzati pénzből 2007-ben.
Bár eddig harcosan védtem a közösségi rendezvényekre betervezett összegek célirányos felhasználását,
most mégis azt mondom, hogy a kirándulásra betervezett összeget a tárgy évi költségvetésünkben át kell
máshová csoportosítani.

2

Tagadhatatlan tény, hogy járatlan utak vannak a községben, s főleg ott, ahol cigányok laknak.
Hétszer adott be pályázatot az elmúlt években a Szabadság utca aszfaltozása érdekében az
Önkormányzat – mindig ezt hangoztatta előttünk, mint lakosok és mint képviselők előtt a polgármester
úr.
A legutóbbi ülésen azt mondta, aki nem hiszi el azt, amit Ön állít járjon utána, hát megtettük.
Az 1996. és 2001. között rögzített jegyzőkönyvek tanúsága szerint valóban hét alkalommal került a
testület elé ilyen tárgyú határozat meghozatala, de hogy a pályázat be lett-e nyújtva, arra nem sikerült
fényt deríteni. Ahogy arra sem, hogy hová lettek benyújtva, s miért lettek elutasítva a pályázatok.
Kiss Ferenc polgármester: Nagyné holnap neki fekszik, s az irattárban megkeresi a benyújtott pályázati
anyagokat.
Lázi Csaba balajti lakos: Mennyibe kerül az idősek napjának megszervezése? Tegyék inkább rendbe
belőle az egyik utcát, mondjuk kövezéssel.
Beri Aladár képviselő: Kíváncsi vagyok rá, bár a választ nem szeretném hallani, ki lesz a felelős akkor,
ha a mentő nem megy fel a járhatatlan utcák egyikében lakó életmentő beavatkozást igénylő beteghez?
Váradi Oszkár képviselő: Ha ott lakna valamelyik képviselő, biztos meg lenne csináltatva az út!
Beri Aladár képviselő: Nem tudom, hogy máshol van-e még ilyen utakkal rendelkező település, mint a
miénk.
Váradi Adrienn balajti lakos: Nem kell egymásra veszekedni, megoldást kell találni rá.
Kiss Ferencné alpolgármester: Társadalmi munkában saját kezeinkkel is elegyengethetjük az egyenetlen
útfelületet..
Csathó László képviselő: A zúzottkő köbmétere tudomásom szerint jelenleg 1600 Ft + a fuvardíj.
Számításaim szerint 300 e Ft-ból az egyik utca leszóratható zúzottkővel.
Szabó Árpád Zoltán képviselő: Ha kövezve van, az még csak utcácska, s nem út.
Beri Aladár képviselő: A kirándulásra és idősek napjára betervezett összeget javaslom az utak
kövezésére fordítani.
Ha az utcákat letolja a gréder, utána már leszórható kővel, s az első osztályú lesz a közlekedésre a
mostani állapotokhoz viszonyítottan.
Szabó Árpád Zoltán képviselő: Meg lettek terveztetve az utak. Azt biztosan tudjuk, hogy 2002. óta nem
nyújtottunk be pályázatot a Szabadság utca aszfaltozásának támogatására.
Beri Aladár képviselő: Sok időstől hallottam, hogy az idősek napjára fordított nagy összegű kiadást
fordítsa az Önkormányzat inkább másra, s szerényebb külsőséggel köszöntse a község idősebb lakóit.
Csathó László képviselő: Idősek napja és idősek karácsonyi csomagja minden évben van, de mit adunk a
fiataloknak?
Szabó Árpád Zoltán képviselő: Át kell csoportosítani az ezekre betervezett kiadási összegeket.
50 éves ember még nem idős és nem is öreg, a nyugdíjkorhatár szerint a 62 éves embert tekinthető
idősnek.
Beri Aladár képviselő: Ha én súlyadót fizetek, akkor el is várom, hogy ne fulladjak bele az iszapba.
Kiss Ferenc polgármester: Ne akkor menjünk traktorral a földúton, amikor a legnagyobb eső van.
Váradi Adrienn lakos: A kivitelező is felelős azért, hogy az említett utcákban olyanok az útviszonyok,
amilyenek.
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Kiss Ferenc polgármester: 1995. óta rendelkezik önálló önkormányzással a település.
Előtte négy éven át semmit nem tett az itteni képviselő.
1996. augusztus 1-től én vagyok itt a polgármester.
Nem volt vezetékes ivóvíz, gáz, szennyvíz-hálózat, s két utcával kevesebb volt aszfaltozva.
Az elmúlt évek alatt az iskolát is fenn kellett tartani, a fenntartási költségekhez minden évben több millió
forintot kellett hozzátenni az önkormányzat pénzéből.
Ma már annak is örülünk, hogy havonta rendszeresen kitudjuk mindenkinek fizetni a járandóságát
(segélyét, munkabérét).
Miért a két rövidebb Ady E. utca lett aszfaltoztatva, mikor azok eleve jobb állapotban voltak?
A pályázathoz önerő is kell. Azt is hozzá kell tenni a saját költségvetésünkből.
Fodor Ferenctől is meg lehet kérdezni, Ő sem fog mást mondani, mint hogy már 1996-ban pályázatot
nyújtottunk be a Szabadság utca aszfaltozásának támogatására.
Lázár Arzén lakos: A jelenlegi testület több tagja is részt vett a korábbi döntések meghozatalakor, s azzal
szemben most egészen másképp beszélnek.
Kiss Ferenc polgármester: A testület tagjai közül valaki vállalja fel azt, hogy 400 e Ft-ból olyan utat
csináltat, ami nektek, lakosoknak kell.
Berzi István képviselő: Most miért egy személyt terheljen a felelősség, ne vonja ki magát belőle senki.
Minimum egy bizottságot kell létrehozni a megvalósításhoz.
Szabó Árpád Zoltán képviselő: 1990-től az apám volt a balajti képviselő az Edelényi
Képviselőtestületben. Két közhasznú munkás volt havonta a községben, akik ellátták a közutak
karbantartását is.
Az apám elérte, hogy Edelény város vezetése salakot hordasson az említett utcákra.
Az apám a képviselői feladatok ellátásáért nem kapott tiszteletdíjat.
A polgármester 1996. óta főállású.
Az elmúlt 13 év alatt kinek kellett volna, s egyáltalán kinek állt módjában itt valamint csinálni, elérni.
A főállású polgármester nagy terhet jelent a településnek; ezen a területen is lehetne spórolni, s a
megtakarított pénzt sokkal hasznosabb célokra fordítani.
Kiss Ferenc polgármester: Visszautasítom, hogy 1996-tól nem tettem semmit. Én sokat lobbiztam és
lobbizok a célok megvalósulásáért.
Beri Aladár képviselő: 1996-tól itt bármi valósult is meg, vagy nem abban mind részt vállalt a testület is.
Itt nemcsak a polgármesternek köszönhető, hogy ez, vagy az megvalósult – közös eredmény.
A miskolci Közútkezelőtől kint volt egy fiatalember az ősszel, aki sérelmezte a polgármester úr részéről
megnyilvánuló fogadtatást, azaz, hogy nem fogadta. Maga helyett inkább értem üzentetett, beszéljek az
úrral.
Akkor az a fiatalember megjegyezte, hogy a pályázataink elbírálásakor erre a „fogadtatásra” is
figyelemmel lesz.
A lobbizás erre is vonatkozik, hogy kiket hogyan fogadunk a községben.
Nem azt kell mondani a lakóknak, ott van a brigádvezető, szóljanak neki, lapátoltassa le a sarat!
Nem akarásnak nyögés a vége – ezt mindannyian tapasztalhatjuk a községben.
Hiába van itt egy-egy kész pályázati anyag, annak elbírálás alatt kellene állnia.
Kiss Ferenc polgármester: Menjél és kerítsél pénz az önerőhöz!
Lázi Zoltán lakos: A TELEHÁZ működtetéséről mit lehet tudni?
Beri Aladár képviselő: Kérdezd ezt a polgármester úrtól, aki dönt arról, mikor van nyitva, vagy nem nyit
ki.

4

Kiss Ferenc polgármester: Zárva van. Addig nem is lesz működtetve, amíg nincs megfelelő ember arra,
hogy azt felügyelje!
Lázi Zoltán lakos: Én írásban vállaltam a felügyeletet, még sem üzemeltethetem a megszabott
feltételekkel. (Nem vagyok megfelelő ember?)
Berzi István képviselő: Javasolja, hogy a polgármester költségtérítését az illetményéhez viszonyított 25
%-ról 20 %-ra csökkentse a testület. Kéri a polgármestert, tegye fel szavazásra a javaslatot.
Kiss Ferenc polgármester: Nem teszem fel szavazásra a javaslatot. Abban az esetben megyek bele, hogy
lecsökkentsék, ha a képviselők lemondanak a tiszteletdíjukról.
Berzi István képviselő: Mit szól hozzá jegyző úr? A polgármester úr nem teszi fel szavazásra a képviselői
javaslatot.
Kiss Ferenc polgármester: Mondjanak le a tiszteletdíjukról a képviselők, akkor lemondok a
költségtérítésem 5 %-áról.
Beri Aladár képviselő: A korábbi testület tagjai is lemondhattak volna tiszteletdíjukról, hisz az Ő
döntéseik következménye is az, hogy ilyen nagy a költségvetési hiány, adósságállomány.
Szabó Árpád Zoltán képviselő: Én hajlandó vagyok lemondani a tiszteletdíjamról.
Berzi István képviselő: A tiszteletdíjról való lemondást korábbi ülésen is kezdeményeztem már a testület
felé.
Csikó János lakos: A Kiss családból is csak az egyik kapjon fizetést, mondjuk az alpolgármester asszony,
Ágika!
Berzi István képviselő: A polgármester úr szándékosan ellehetetleníti a képviselők, s ezzel
képviselőtestület munkáját.
Oszlassuk fel magunkat, ennek mi értelme van így?!
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Kiss Ferenc polgármester: Időközi választást kell tartani, ha a testület feloszlatja magát, aminek a
költségeit a saját költségvetésünkből kell fedezni.
A jelenlévő képviselők és a polgármester egybehangzóan - 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – minősített többséggel a következő rendeletet alkotta:

Balajt község Önkormányzatának
1/2009. (II.28.) számú rendelete
az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről
(Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Szabó Oszkárné lakos: Polgármester úr önkormányzati közmunkára lesz munkaerő felvétel márciusban?
Kiss Ferenc polgármester: Lesz, már közvetíttetve vannak a személyek.
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Lázi Csaba és Lázi Zoltán lakos: Telekvásárlással kapcsolatos igényünket illetően kézhez kaptuk a
testület határozatát. Mikor lesz a licittárgyalás? A határozatba foglalt telken kívül más önkormányzati
tulajdonban lévő telek megvásárlására nincs lehetőség?
dr. Takács András körjegyző: A hirdetmény kifüggesztésre kerül a tárgyalás időpontjáról, helyéről és
feltételeiről.
Amennyiben több önkormányzati építési telek értékesítése is szóba kerül, akkor felesleges lehet a
licittárgyalás megtartása.
Kiss Ferencné alpolgármester: Az Ady E. utca végén lévő önkormányzati telkek nem közművesítettek,
lehet, hogy a vevő nem is kapna rá építési engedélyt az építésügyi hatóságtól.
Kiss Ferenc polgármester: Amit tudunk, megteszünk.

Az érdeklődő helyi lakosok 15:00 órakor távoznak az ülésteremből.
2./ Indítványok, javaslatok

2.1. Szabó Árpád Zoltán képviselő: 750 e Ft lett befizetve eddig önkormányzati hozzájárulásként a
lakástakarékpénztári szerződéssel rendelkező Víziközmű Társulási tagok számlájára.
Még valamivel több, mint 9 m Ft hiányzik a bevállalt önkormányzati támogatásból.
Csathó László képviselő: Honnan legyen meg rá a pénz, honnan faragjunk le? Így is szűkös a
költségvetésünk.

2.2. dr. Takács András körjegyző: Ládbesenyő polgármesterétől tudom, hogy az új falugondnoki
gépjárművek már itt vannak a forgalmazónál Edelényben.
Kiss Ferenc polgármester: Igen itt van. Még szerelik. Nem innen, Edelényből kell majd elhoznunk,
hanem Miskolcról a Váci & Társa autókereskedésből.
A Mitsubishit és az Opelt is értékesíteni kell, azért, hogy az új kocsihoz az önrész meglegyen.
Beri Aladár képviselő: Csak Baranyi Barnán keresztül tudtuk a pályázati támogatást elnyerni, a
beszerzést lebonyolítani?
Kiss Ferenc polgármester: Igen, vele bonyolíthattuk csak le. Ő keresett meg bennünket ezzel a
lehetőséggel.
Beri Aladár képviselő: Nemcsak egy lehetőség adódik, utána lehetett volna járni, érdeklődni máshol is,
akár így is lehetett volna spórolni az ezzel kapcsolatosan felmerülő anyagi terhen.
Kiss Ferenc polgármester: Ládbesenyő is onnan szerzi be.
Beri Aladár képviselő: Olcsóbb pályázatírással, olcsóbb gépjárművet, kevesebb önrésszel is lehetett
volna beszerezni – csak utána kellett volna járnia annak jobban, akinek ez feladata.
dr. Takács András körjegyző: Meg kellene keresni a Baranyi féle autókereskedést, hogy mennyit adna a
két gépjárműért.
Szabó Árpád Zoltán képviselő: Baranyi Barna nem autóbontó.
A Mitsubishiért jó ha adnak 200.000,- Ft-ot.
Az Opelért elkérhetünk 2.500 e Ft-ot.
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Nagy Zoltánné ügyintéző: Az Opel korát és a futott kilométert tekintve többet is kaphatunk érte 2,5 m Ftnál.
Beri Aladár képviselő: Egyetért az utóbbi hozzászólással.
Egységes vélemény, hogy a két önkormányzati tulajdonban lévő gépjárművet az edelényi Városi
Televízió képújságjában meg kell hirdettetni fényképpel, az Opel vételára 2.900 e Ft, míg a Mitsubishié
200 e Ft.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
7/2009. (II.25.) sz. határozat:
Tárgy: Önkormányzati tulajdonban lévő gépjárművek értékesítése

Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete
értékesítésre meghirdeti a tulajdonában lévő
- MITSUBISHI L300 TRANSPORTER típusú fehér színű 1995-ös évjáratú
….. km-t futott 1997 cm³ hengerűrtartalmú 9 személyes BENZIN hajtóanyaggal
működő gépjárművet
200.000,- Ft, azaz Kétszázezer forint vételárért,
OPEL VIVARO COMBI típusú zöldesszürke színű 2003-as évjáratú
65.000 km-t futott 1870 cm³ hengerűrtartalmú 9 személyes DIESEL
hajtóanyaggal működő személygépkocsit
2.900.000,- Ft, azaz Kettőmillió kilencszázezer forint vételárért.
Az értékesítési szándékát az edelényi Városi Televízió képújságjában meghirdeti.
Felhatalmazza a polgármestert az eljárás lefolytatására és az értékesítés
lebonyolítására.
Felelős: polgármester
Határidő: március 31.

2.3. Nagy Zoltánné ügyintéző: A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium pályázatot hirdetett
az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program hatálya alá tartozó települések részére helyi rendezvények
szervezésére.
Az elnyerhető pályázati forrás a tervezett rendezvény összköltségének 100 %-ig terjedhet. Március 10-ig
kell benyújtani a pályázatot.
A pályázatíró cég e-mailen érkezett megkeresése ajánlatot nem tartalmaz.
Kíván-e a település falunapi rendezvény támogatására pályázatot benyújtani, ha igen kivel készítteti el.
(Az e-mailen érkezett megkeresés
/2009. szám alatt irattárban nyomtatott formában elhelyezve.)
A képviselőtestület többségének véleménye, egyeztetni kell a pályázatíró céggel, s amennyiben az
Önkormányzatnak nem kerül pénzébe, nincs önrész, s nem kell sikerdíjat sem fizetni, pályázni kíván
támogatásra.
Kiss Ferenc polgármester és Kiss Ferencné alpolgármester: Nem értenek egyet az előterjesztés
elfogadásával.
Nagy Zoltánné ügyintéző: Bármiféle egyeztető tárgyalás lefolytatására csak a polgármester, mint az
önkormányzat képviseletében eljárni jogosult személy keríthet sort.
dr. Takács András körjegyző: Ládbesenyő önkormányzata alkalmaz egy személyt a pályázatok
elkészítésére, javasolja vele felvenni a kapcsolatot, segítségét kérni az információk megszerzéséhez. Így
akár az egyik képviselő is elkészítheti a pályázati anyagot.
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A képviselőtestület 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
8/2009. (II.25.) sz. határozat:
Tárgy: Összefogás napja megrendezése

Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete
2009. augusztus 8-ai megrendezéssel Összefogás napja elnevezéssel falunapi
rendezvény állami támogatása iránt pályázatot nyújt be a Földművelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium felé a 2007-2013. közötti Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program keretén belül.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

2.4. Kiss Ferenc polgármester: A mai naptól kezdődően az ülés jegyzőkönyvét a polgármesteren és a
jegyzőn kívül minden jelenlévő képviselőnek is alá kell írnia.

A képviselőtestület az elhangzott javaslatot egybehangzóan jóváhagyólag tudomásul vette.
dr. Takács András körjegyző: Olvastam az interneten keresztül Balajt község jegyzőkönyveinek egyikét,
másikát. Hát sok olyan hozzászólás került az eddigiekben rögzítésre, ami jobb lett volna, ha nem kerül
bele. Kérném a jelenlévőket, hogy a jövőben körültekintőbben fogalmazzák meg mondanivalójukat, s az
indulatból fakadó szavakat mellőzzék.
Mindenki szíveskedjen nem egymás szavába vágva elmondani azt, ami egy-egy érdemi döntést igénylő
napirendi ponthoz kapcsolódóan kikívánkozik a hozzászólóból.
Azt, hogy mit mondanak ki, a szerint ítéljék meg, hogy érdemi, vagy sem.
Széteső a testületi ülés, nem lehet követni, s ennek köszönhetően jegyzőkönyvet is nehéz belőle készíteni.

2.5. Nagy Zoltánné ügyintéző: Közfoglalkoztatás-szervező foglalkoztatásának támogatása elnevezésű
központi munkaerő-piaci program keretében közcélú foglalkoztatás szervezéséhez szükséges személyek
foglalkoztatásának támogatására lehet pályázni.
Ismerteti a pályázati kiírás tartalmát. (Az e-mailen érkezett megkeresés /2009. szám alatt irattárban
nyomtatott formában elhelyezve.)
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
9/2009. (II.25.) sz. határozat:
Tárgy: Közfoglalkoztatás-szervező foglalkoztatása

Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete
„Közfoglalkoztatás-szervező foglalkoztatásának támogatása” elnevezésű központi
munkaerőpiaci program keretében közcélú foglalkoztatás szervezéséhez szükséges
személy foglalkoztatásának támogatására pályázatot nyújt be az Észak-magyarországi
Regionális Munkaügyi Központ felé.
Felelős: polgármester
Határidő: április 15.
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2.6. Nagy Zoltánné ügyintéző: Ismerteti a kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesületének
megkeresését.
(Megkeresés 204/2009. szám alatt irattárban elhelyezve.)
Köszönettel vennék, ha az idei évben is támogatást nyújtana részükre az önkormányzat.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
10/2009. (II.25.) sz. határozat:
Tárgy: Kazincbarcikai Mozgáskorlátozott Egyesület 2009. évi támogatása

Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete
t. évi költségvetése terhére a kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete
(székhelye: 3700 Kazincbarcika, Augusztus 20. tér 3. fsz., folyószámla száma: - OTP
BANK Zrt. Kazincbarcika - 11734152-24012421, megkeresés iktatószáma: 204/2009.)
részére 2009. évi működési kiadásainak fedezéséhez 20.000,- Ft, azaz Húszezer forint
egyszeri támogatást biztosít.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal
2.7. Nagy Zoltánné ügyintéző: Ismerteti a kazincbarcikai Városi Kórház kórházigazgató főorvosának
megkeresését. (Megkeresés 203/2009. szám alatt irattárban elhelyezve.)
A megkeresés tárgya: Tájékoztatás a kazincbarcikai városi kórház üzemeltetésének átadásáról,
üzemeltető személyében bekövetkezett változásról.
2009. május 1-től a kazincbarcikai városi kórházat üzemeltetésre a debreceni Orvostudományi Egyetem
veszi át. Cégvezetője Gonda Zoltán, a stratégiai igazgató dr. Trencsényi Erzsébet lesz.
Kérik a lakosság tájékoztatását.

A képviselőtestület az elhangzottakat egybehangzóan jóváhagyólag tudomásul vette.
2.8. Nagy Zoltánné ügyintéző: Ismerteti a Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Kft. ajánlatát
egy korszerű fénymásoló, nyomtatógép beszerzésére, bérlésére.
Próbaüzemeltetésre február 17-vel március 10-ig az ajánlatban szereplő BIZHUB 205-es gépet
kiszállították. A gép egy összegben fizetendő ára (Áfával együtt) 750.000,- Ft.
Bérlet esetén 36 hónapon át havi 27.000,- Ft-jával kell megfizetni a vételárat. A 37. hónappal az
önkormányzat tulajdonába kerül a gép.
A jelenlegi nyomtató-, másológép (Dialta 152-es) 2000-ben lett vásárolva. Lassú és sajnos elavult is. A gép
túllépte a 200.000 példányszámot, aminek köszönhetően teljes felújításra szorul. A teljes felújítás több
százezer forintos kiadást is jelenthet ebben az évben, tekintettel az eszközárakra és a munkaköltségre.
Sajnos már az elmúlt két évben is évente több alkalommal kellett kihívni a szerelőt.
Karbantartási szerződésünk van ugyan rá, de várhatóan megemelik a példányszám után fizetendő díjat,
ha a jövőben is a meglévő gépet akarjuk használni.
Aki ismer, az tudja rólam, olyan vagyok, mint egy gyerek: kíváncsi a technikai újdonságokra, gépekre.
Én tehát annak a megítélésében, hogy szükségünk van-e erre a próbára kihozott gépre, elfogult vagyok.
(A TELEHÁZ-ból felhozott fénymásoló is gyorsabb volt már a Dialta 152-esnél, de ez a próbagép – nem
meglepő módon – túltesz még azon is.)
Kiss Ferenc polgármester ülés közben felhívja a Konica Minolta cég területi képviselőjét, Kovács Imrét,
akivel időpontot egyeztet a jövő hét hétfői napjára, de. 10:00 órára egy egyeztető megbeszélés lefolytatása
érdekében, melynek célja kedvezőbb feltételekkel az ajánlatban szereplő, próbára kiszállított gép bérlése.
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A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
11/2009. (II.25.) sz. határozat:
Tárgy: Fénymásoló-, nyomtatógép bérlése (BIZHUB 250-es)

Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete
a KONICA MINOLTA Magyarország Üzleti Megoldások Kft-vel (székhelye: 1117
Budapest, Galvani u. 4., adószáma: 10336328-2-43, cégjegyzékszáma: Cg.01-09-065996,
telephelye: 4024 Debrecen, Kossuth L. u. 25.) - annak tulajdonában lévő BIZHUB 250es szett típusú (gépkód: 61490, gyári száma: 21109768, konfiguráció: DF-605, CD-4M)
fénymásoló-, nyomtatógép 36 hónapra terjedő bérlésével összefüggésben - bérleti
szerződést köt.
A havi bérleti díj: 26.973,- Ft.
A bérlés (37. hónap) leteltét követően a gép – külön díj, vagy vételér megfizetése
nélkül - az önkormányzat tulajdonába kerül.
A testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére.
Felelős: polgármester
Határidő. azonnal

2.9. Kiss Ferenc polgármester: A koncessziós eljárás meg lett hirdetve, nem jelentkezett rá senki.
Nagy Zoltánné ügyintéző: Felolvassa a ládbesenyői székhelyű Borsod-Bau 2000. Közműépítő Kft.
megkereséseit. (Megkeresések 227/2009. és 227-3/2009. szám alatt irattárban megtalálhatóak.)
Berzi István képviselő: Ki kell vizsgálni ezt az egész eddigi eljárást.
Nem volt információnk arról, hogy 2006. óta érvényes szerződés van az Önkormányzat és a Kft. között.
Szabó Árpád Zoltán képviselő: Sokszor beszéltünk már erről, mégsem jutottunk előbbre.
Berzi István képviselő: Keresse meg a polgármester úr a környéken szolgáltató cégeket és egyeztessen
velük a helyi szennyvízhálózat üzemeltetése tárgyában.
Kiss Ferenc polgármester: Meg lett hirdetve a szerint, ahogy a testület határozott, az egész eljárás
törvényesen került lefolytatásra, hogy mégsem járt eredménnyel, az nem az én hibám
Nagy Zoltánné ügyintéző: A nézeteltérések tisztázása érdekében keresse fel a Borsod-Bau Kft. vezetését
a testület a jövő héten.
Szabó Árpád Zoltán képviselő és dr. Takács András körjegyző vállalja, hogy felkeresi a Borsod-Bau
2000. Közműépítő Kft. vezetőjét a jövő héten szerdán de. 9:00 órakor.
Nagy Zoltánné ügyintéző: Kérek tőle időpontot lehetőség szerint szerdán de. 9:00 órára és tájékoztatom
az önként jelentkezőket, hogy fogadja-e Őket a megadott napon és időpontban.

A képviselőtestület az elhangzott javaslatot egybehangzóan jóváhagyólag tudomásul vette.
2.10. Beri Aladár képviselő: A mosókútról le lett szerelve a szivattyúmotor, azzal az indokkal, hogy az
ott nyerhető víz minősége szerint, nem ivóvíz.
Ennek köszönhetően számolnunk kell azzal, hogy meg fog emelkedni a közkúton elfolyó vízmennyiség.
Mindenki saját felelősségére fogyasztana belőle akkor, ha ki van téve rá, hogy nem ivóvíz és mégis inna
belőle – nem minket terhelne érte a felelősség.

10

Kiss Ferenc polgármester: A kapcsolót valaki szétberhelte.
Én nem tetetem vissza oda a szivattyút. Vegyen a lakos szivattyút és szerelje fel rá saját felelősségére és
költségére. Jelenleg is nyerhető a kútból víz vederrel.
Berzi István képviselő: A kúton lévő ház ajtaját nem lehet kinyitni, így nem tudnak vizet húzni.
Beri Aladár képviselő: Nem értem a polgármester úr részéről megnyilvánuló ellenállást.
Érdekünk lenne, hogy ne emelkedjen az önkormányzat kiadása, de Ő ezzel nem törődve makacsul
ellenáll.
Az áram jelenleg is benne van a kapcsolószerkezetben. A nyomógomb van kivéve.
Szabó Árpád Zoltán képviselő: Az a szivattyús rendszer eddig működött ott rendesen és rendszeresen,
éppen ezért vissza kell helyeznünk.
Beri Aladár képviselő: Eddig szabályos volt annak a működtetése és iható volt az ott nyerhető víz?
Kiss Ferenc polgármester: Nem volt szabályos.
Két hétig senkinek nem hiányzott, senki nem is javította, vagy javíttatta meg a kapcsolót.
Berzi István képviselő: Az önkormányzat tulajdonában lévő eszközt az önkormányzatnak kell javíttatnia
és nem a lakosnak.
Beri Aladár és Berzi István képviselő is kezdeményezi a szivattyú visszahelyezését és beüzemelését.
Beri Aladár képviselő: Eddig sok lakos javát szolgálta.
Kiss Ferenc polgármester: Ha valaki vállalja azért a felelősséget, akkor kerül vissza oda a szivattyú.
Beri Aladár képviselő: Kerüljön vissza a szivattyú a helyére.
Kiss Ferenc polgármester: Írásban be lett nyújtva a javaslat a képviselő úr részéről felém? Nem, éppen
ezért nem teszem most fel szavazásra. Tegye meg képviselő úr írásban az előterjesztését.
Beri Aladár képviselő: Tegye fel szavazásra a polgármester úr. Nem ez az egyetlen téma, javaslat amely
nem írásban kerül a testület elé beterjesztésre.
Berzi István képviselő: Tegye fel szavazásra polgármester úr!
Kiss Ferenc polgármester: Ki ért azzal egyet, hogy az ún. Délőnél lévő kútba visszakerüljön a
búvárszivattyú.
Kijelenti, hogy Ő személy szerint a használat során bekövetkező balesetekért, betegségekért nem vállal
felelősséget.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
12/2009. (II.25.) sz. határozat:
Tárgy: Kerekes kútra szivattyú felszereltetése

Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete
az ún. Délőnél lévő – önkormányzati tulajdonban lévő - kerekes (mosó-) kútra a
szivattyú 2009. március 24-ig történő visszaszerelését elrendeli.
Felelős: polgármester
Határidő: március 24.
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2.11. Beri Aladár képviselő: Az Iskola épületének sorsa hogyan fog rendeződni? Az idő szép lassan
elnyűvi, ha nem hasznosítjuk.
Kiss Ferenc polgármester: Tanfolyam beindítását szervezzük. Még nincs előrelépés az ügyben.
Beri Aladár képviselő: Szükséglakásnak javaslom.
Kiss Ferenc polgármester: Szó sem lehet róla, csak lelaknák, inkább álljon ott kihasználatlanul.
Nagy Zoltánné ügyintéző: Az önkormányzat tulajdonában lévő épületek kitelepítések esetére vannak
fenntartva és ilyen célú felhasználhatóságuk le lett jelentve a Polgári Védelem felé.

2.12. Beri Aladár képviselő: Önkormányzati foglalkoztatások, munkások felvételének módja: itt vagyunk
mi képviselők és nem is tudjuk, hogy van e felvétel és ha igen, akkor ki és meddig, milyen feltételekkel
kerül alkalmazásra.
A testületnek lenne a dolga, s nem a polgármesternek. Tudomásom szerint ezzel eddig nem ruházta fel a
testületek egyike sem.
Nagynétól kérdezem, ki a közcélú foglalkoztatottak munkáltatója?
Nagy Zoltánné ügyintéző: Mivel az önkormányzat szervezi a foglalkoztatást, így a képviselőtestület a
munkáltatói jogkör gyakorlója, míg az egyéb munkáltatói jogokat (pl.: szabadság engedélyezése) a
polgármester gyakorolja.
dr. Takács András körjegyző: Egyszerűbb, ha a polgármester a munkáltatói jogkör gyakorlója. Abban a
formában, ami az előbb elhangzott nehézkesebb lenne a foglalkoztatás.
Kiss Ferenc polgármester: Hagyja csak jegyző úr, hagy legyen itt káosz!
Szabó Árpád Zoltán képviselő: Itt már az eddigiekben sem volt más, csak káosz! Nem ok nélkül kell
most a rendőrségre járnunk!
Berzi István képviselő: Ha már a jogköröknél, hatásköröknél tartunk: a lakcímbejelentés kinek a
hatásköri feladata?
Kiss Ferenc polgármester: A jegyzőé.
Berzi István képviselő: Mégis elvonta tőle folyamatosan, éveken át a polgármester úr.
Kiss Ferenc polgármester: Igen elvontam, és büszke vagyok rá.

2.13. Nagy Zoltánné ügyintéző: A tárgy havi segélyek utalása, kifizetése mikor lesz?
Kiss Ferenc polgármester: A jövőben csak szabályszerűen.
Nagy Zoltánné ügyintéző: Akkor a jegyző úr - mint ahogy azt már tavaly is egyszer megpróbálta
elfogadtatni - elkészítheti a lakosoknak azt a tájékoztatót, amelyben egész évre meghatározásra kerül az
utalások és házipénztárból történő fizetések napja?!
Kiss Ferenc polgármester: Természetesen. Készítse el jegyző úr a tájékoztatót az ide vonatkozó
jogszabályi előírások figyelembe vételével még a tárgy havi segélyek kifizetésének időpontját
megelőzően, hogy az érintettek még időben tájékoztatva legyenek.
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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

Kiss Ferencné
alpolgármester

Beri Aladár
képviselő

Berzi István
képviselő

Csathó László
képviselő

Szabó Árpád Zoltán
képviselő

UTÓIRAT:
Mivel a képviselők közül többen a felkérésnek mind a mai napig nem tettek eleget, ezért a jegyzőkönyv
az Ötv-ben foglaltaknak megfelelően a mai napon aláírásra került.
Balajt, 2009. március 18.

Kiss Ferenc
polgármester
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