Balajt község Önkormányzatának
KÉPVISELŐTESTÜLETE
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1- 9 //2009.

JEGYZŐKÖNYV
Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2009. évi május hó 13-án, szerdán 10 óra 00 perces
kezdettel a Községháza hivatalos helyiségében – nyílt körben – megtartott rendkívüli ülésén
elhangzottakról
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körjegyző
jegyzőkönyvvezető

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./ Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló
megtárgyalása és elfogadása
Előterjesztő: polgármester

2./ Falugondnoki szolgáltatásról beszámoló
Előterjesztő: falugondnok
3./ Indítványok, javaslatok
4./ Szociális segély iránti kérelmek elbírálása

A napirend tárgyalása:

1./ Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló megtárgyalása és
elfogadása
Előterjesztő: polgármester

Kiss Ferenc polgármester átadja a szót Bódvai Mihályné gazdálkodási ügyintézőnek.
Berzi István képviselő: Bocsánat, de ki is az előterjesztő?
dr. Takács András körjegyző: A polgármester az előterjesztő.
Berzi István képviselő: A beszámolóról szóló írásos előterjesztés nincs aláírva. Korábban a
polgármester úr is észrevételezte, hogy a jegyzői tájékoztató nem lett aláírva.
Kiss Ferenc polgármester: Tegyék meg a kérdéseiket a szakemberhez.
Berzi István képviselő: A beszámoló rendben van és korrekt.
Bódvai Mihályné gazdálkodási ügyintéző: Az ÖNHIKI-hez be kell csatolni a beszámolót.
A falugondnoki képesítés megszerzéséhez nyújtott anyagi kiadás 254.000,- Ft.
dr. Takács András körjegyző: A beszámoló részét képezi a 2008. évi belső ellenőrzések
tapasztalatairól összeállított jegyzői tájékoztató anyag.

Ádám Ferenc Györgyné falugondnok elfoglalja helyét az ülésteremben 10 óra 05 perckor.

A jelenlévő képviselők és a polgármester egybehangzóan - 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – minősített többséggel a következő rendeletet alkotta:

Balajt község Önkormányzatának
3/2009. (V.13.) számú rendelete
Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról

(Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Bódvai Mihályné gazdálkodási ügyintéző távozik az ülésteremből 10:15-kor.
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2./ Falugondnoki szolgáltatásról beszámoló
Előterjesztő: falugondnok

Kiss Ferenc polgármester: A falugondnoki szolgáltatást ellenőrizte az állami Foglalkoztatási Hivatal
két munkatársa a Tanya- és Falugondnoki Egyesület megyei munkatársának közreműködésével.
A Kistérségi Ellenőrzés során jegyzőkönyvezettek nem érdekelték Őket.
Gratulálunk falugondnokunknak a képesítés megszerzéséhez.
Eladtuk a Mitsubishit 150.000,- Ft-ért, míg az OPEL-t 2.100.000,- Ft-ért.
Ebből fedezzük a Peugeot önrészét.
dr. Takács András körjegyző: 16 óra 15 perckor értünk vissza (én, a polgármester úr, a falugondnok
és az alpolgármester asszony) az összehívott ülés napján a két gépjárművel. Sürgősen elintézendő volt
a gépjármű vásárlásának lebonyolítása. Egy negyedévvel csúszott volna a támogatás lehívása, s az
kamatterhet jelentett volna Önöknek.
Ádám Ferenc Györgyné falugondnok: felolvassa írásban összeállított beszámolóját.
Rosszul esett, hogy egyik képviselő sem nézte meg az új falugondnoki gépjárművet.
Berzi István képviselő: Nekünk is rosszul estek előtte bizonyos dolgok.
Szabó Árpád Zoltán képviselő: A közös testületi ülésen megbeszéltük, hogy együtt megyünk el az új
kocsiért.
Kiss Ferencné alpolgármester: Spontán jött, hogy megyünk érte.
Beri Aladár képviselő: A mai meghívás is spontán.
Ádám Ferenc Györgyné falugondnok: Hogy végzem a munkámat, mit szóltok a beszámolóhoz?
Berzi István képviselő: A biztonsági gyermekülés kérdésére térjünk vissza.
Nagy Zoltánné ügyintéző: Az új kocsihoz hány gyermekülést adtak?
Ádám Ferenc Györgyné falugondnok: Egyet.
Nagy Zoltánné ügyintéző: Bele van szerelve?
Ádám Ferenc Györgyné falugondnok: Még nem.
Magasító alkalmazásával is egyszerre csak hat gyereket tudnánk egyszerre elszállítani.
Kiss Ferenc polgármester: Öt éven felüliek szállítására kellene korlátozni, esetleg a jövőben.
Az eddigiekben a falugondnok amiatt, hogy gyermekülés nélkül szállítja a gyermekeket még egyszer
sem büntették meg a rendőrök.
Beri Aladár képviselő: A falugondnok helyettesítése?
Ádám Ferenc Györgyné falugondnok: Kiss Ferencné van megbízva a helyettesítéssel. Megkérdeztük
azokat, akik a legutóbbi ellenőrzést végezték, hogy Kiss Ferencné is elláthatja-e a helyettesítésemet, és
Ők azt válaszolták, hogy igen.
Beri Aladár képviselő: Ki bízza meg a helyettesítőt?
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Kiss Ferenc polgármester: A mindenkori polgármester – mondták az ellenőrzést lefolytató hölgyek.
Ellenszolgáltatás nélkül végzi a feleségem.

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
36/2009. (V.13.) sz. határozat:
Tárgy: Falugondnoki szolgáltatásról beszámoló

Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete
az ide vonatkozó jogszabályi előírást szem előtt tartva a 2008. év tekintetében
összeállított balajti falugondnoki szolgáltatásról szóló beszámolót jóváhagyja.
Felelős: nincs
Határidő: nincs

Kiss Ferencné alpolgármester: Ádámnénak egyszeri jutalom megállapítását javasolja, mivel a
képesítés megszerzése kiváló eredménnyel történt.
Ádám Ferenc Györgyné falugondnok: 60 kredit pontot kell összeszedni a következő három év alatt.
Kiss Ferenc polgármester: Nem tartom kizártnak, hogy jutalmazzuk, mert valóban szép eredménnyel
végezte el az iskolát.
Azonban azt sem feledhetjük el, hogy a munkakör betöltéséhez előírás volt a képesítés megszerzése.
Javaslom a jutalmazást ajándékutalvány formájában.
dr. Takács András körjegyző: Egy évben három alkalommal lehet ajándékutalványt adni a
dolgozónak.
Kiss Ferenc polgármester: Javasolja Ádámné három alkalommal ajándékutalvánnyal történő
jutalmazását a tárgy évi költségvetés terhére.

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
37/2009. (V.13.) sz. határozat:
Tárgy: Falugondnok jutalmazása

Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete
az Önkormányzat alkalmazásában álló Ádám Ferenc Györgyné közalkalmazott
falugondnokot tárgy évi költségvetése terhére három alkalommal történő
juttatásként - alkalmanként - az ide vonatkozó jogszabály szerinti mértéknek
megfelelő – 7.150,- Ft, azaz hétezer egyszázötven jutalmazásban részesíti.
Felelős: polgármester
Határidő: augusztus 31.

3./ Indítványok, javaslatok
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3.1. Nagy Zoltánné ügyintéző: Ismerteti Edelény Város Polgármesterétől érkezett 4.437/2009. számú
megkeresés tartalmát.
(Megkeresés 441/2009. szám alatt irattárban elhelyezve.)

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
38/2009. (V.13.) sz. határozat:
Tárgy: Városi Oktatási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának
jóváhagyása

Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete
- Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Közművelődési,
Ifjúsági és Sport Bizottsága által - az Edelényi Városi Oktatási Központ Szervezeti
és Működési Szabályzatát - a többször módosított „a Képviselő-testület feladatés hatásköréből az állandó bizottságaira és a polgármesterre átruházott
hatáskörökről szóló 10/1995. (V.16.) Ök számú rendelet 1. § (2) bekezdés a) pontja
alapján elfogadott formában - jóváhagyja.
Felelős: nincs
Határidő: nincs

3.2. Nagy Zoltánné ügyintéző: Ismerteti Edelény Város Polgármesterétől érkezett 4.430/2009. számú
megkeresés tartalmát.
(Megkeresés 442/2009. szám alatt irattárban elhelyezve.)

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
39/2009. (V.13.) sz. határozat:
Tárgy: Intézményi Minőségirányítási Program jóváhagyása

Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete
Edelény város Önkormányzatának Képviselőtestülete által – a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIV: törvény 40. § (10) bekezdésében és a 103. § (1) bekezdésében
foglalt rendelkezések alapján – az Edelényi Gimnázium, Szakképző és Általános
Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi-otthonos Óvoda
elfogadott „Minőségirányítási Programot” jóváhagyja.
Felelős: nincs
Határidő: nincs

3.3. Nagy Zoltánné ügyintéző: Ismerteti az edelényi Kistérség Többcélú Társulás elnökétől érkezett
megkeresés tartalmát.
(Megkeresés
/2009. szám alatt irattárban elhelyezve.)
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A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
40/2009. (V.13.) sz. határozat:
Tárgy: Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása

Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete
az Edelényi Kistérség Többcélú Társulás által 2008. évi július 17. napján elfogadott
formában a Társulási Megállapodás módosítását jóváhagyja.
Felelős: nincs
Határidő: nincs

3.4. Nagy Zoltánné ügyintéző: Ismerteti Edelény város Polgármesterétől érkezett 3279-8/2009. számú
megkeresés tartalmát. (Megkeresés 478/2009. szám alatt irattárban elhelyezve.)

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
41/2009. (V.13.) sz. határozat:
Tárgy: Intézményfenntartói társulás

Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete
a családsegítés és a gyermekjóléti szolgálat feladatellátásával kapcsolatosan
létrehozott intézményfenntartói társulásnak 2010. január 1-től is tagja kíván lenni.
Az Edelény város Önkormányzata által megküldésre kerülő költségvetést,
valamint a fizetendő hozzájárulás mértékét elfogadja, az arról szóló testületi
határozatot minden év február 28-ig a társulás székhelye szerint települési
önkormányzatnak visszaküldi, a kiszámlázott hozzájárulást pedig maradéktalanul
kiegyenlíti.
Felelős: polgármester
Határidő: haladéktalanul

3.5. dr. Takács András körjegyző: ifj. Mogyoró Zoltánné lakásépítéshez telket szeretne vásárolni az
önkormányzattól. Kérelmét a mai napon, egy órával ezelőtt nyújtotta be.

A képviselőtestület egyhangúlag úgy foglalt állást, hogy a soron következő ülés
alkalmával tűzi napirendjére a beadvány megvitatását.
3.6. dr. Takács András körjegyző: A Com-Tech O.A. Kft-vel kötött hirdetési szerződéssel
kapcsolatosan szeretné elmondani, hogy felhatalmazás nélkül kötött szerződést, vállalt kötelezettséget
az önkormányzat nevében az alpolgármester asszony.
A település kiadványukban történő
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meghirdetése (reklámozása, vendégcsalogatóként való bemutatása) 216.000,- Ft-ba kerül, amit négy
részletben kell megfizetni.
Két darab tiszteletbeli példányt adnak a kiadványból ingyen.
Kiss Ferencné alpolgármester írta alá kötelezettségvállalóként az önkormányzat nevében.
Amennyiben írásos meghatalmazása van rá, akkor írhat ilyet alá.
Plusz kiadást jelent a szerződés, ezért azt be kell építeni a tárgy évi költségvetésbe.
Nagy Zoltánné ügyintéző: A polgármester úr asztalára volt téve a számla utalványozás céljából,
emlékszik rá, beszéltünk is róla. Hová tetszett tenni, mert ma hiába kerestem, nem találtam az
asztalán.
Kiss Ferenc polgármester: Itt kell lennie.

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
42/2009. (V.13.) sz. határozat:
Tárgy: Hirdetési szerződés érvénytelenítése

Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete
az Önkormányzat nevében felhatalmazás nélkül a miskolci székhelyű COM-TECH
O.A. Kft. Térképészeti és Marketing Ügynökséggel 2009. április 28-án Kiss
Ferencné alpolgármester által kötött szerződést érvénytelennek nyilvánítja, a
számlát a kiállító részére visszaküldeni rendeli.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

3.7. Beri Aladár képviselő: A katolikus hitélet kezd beindulni a településen.
Molnár Béla segédlelkész, kispap szeretne bemutatkozni a település vezetésének, ezért javasolja Őt a
soron következő ülésre meghívni. (A Don-Boscóban tanár.)

A képviselőtestület az elhangzott javaslatot egybehangzóan jóváhagyólag tudomásul vette.

3.8. Nagy Zoltánné ügyintéző: Csathó László kérte, hogy a kieső munkabére kerüljön megtérítésre.
Nincs szabályozva, ezért várja a javaslatokat, milyen formában kerüljön ez leszabályozásra.

Több képviselő egybehangzó véleménye, hogy a soron következő ülés alkalmával
– amikor az ügyben érintett települési képviselő is jelen lesz –
kerüljön napirendre az igény megvitatása.
3.9. Nagy Zoltánné ügyintéző: Berzi István képviselő írásban benyújtott – a 2. sz. Általános Iskola
végzős balajti lakóhellyel rendelkező diákjainak pénzbeli jutalmazására vonatkozó - előterjesztését
ismerteti.
(Előterjesztés egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Beri Aladár és Berzi István képviselő: 5.000,- Ft pénzjutalmat javasol megállapítani a végzős diákok
részére.
Több képviselő egybehangzó véleménye, hogy ne pénzben kerüljenek jutalmazásra a ballagó diákok,
hanem inkább tárgyjutalomban.
dr. Takács András körjegyző: Nem azokat szokták jutalmazni, akik elvégzik a 8 általánost, hanem
akik valamiben pluszt nyújtottak, vagy kiváló tanulmányi eredményt értek el.
Berzi István képviselő: A ballagás kiadással jár a családoknak, ezért kitart amellett, hogy a tanulók
pénzjutalomban részesüljenek.
Nagy Zoltánné ügyintéző: Nem lehet különbséget tenni az iskolák között, egységesen kell jutalmazni.
Beri Aladár képviselő: Vállalja a jutalom ballagás napján való átadását, kiosztását.

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
43/2009. (V.13.) sz. határozat:
Tárgy: Ballagók jutalmazása

Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete
tárgy évi költségvetése terhére az edelényi Városi Oktatási Központ 2. sz. Általános
Iskola végzős – balajti lakóhellyel rendelkező – diákjait személyenként 5.000,- Ft
értékű ajándék-, könyvutalványban részesíti a ballagás alkalmával.
Felelős: polgármester
Határidő: június 15.

3.10. Nagy Zoltánné ügyintéző: Berzi István képviselő írásban benyújtott – a polgármester
költségátalányának módosítására vonatkozó - előterjesztését ismerteti.
(Előterjesztés egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kiss Ferenc polgármester: Én nem mondok le a költségtérítésemről, sem annak egy részéről.
Azt az idei évtől egyébként is megadóztatja az állam.
Beri Aladár képviselő: Következő ülésre javasolja halasztani az előterjesztés megvitatását.
Akkor tárgyaljuk, amikor minden képviselő jelen van.
Szabó Árpád Zoltán képviselő: A véleményem egyezik az előttem szólóéval.
Súlya van a javaslatnak, amiben döntésünket várja az előterjesztő.
Kiss Ferencné alpolgármester: Nincs véleményem.

Több képviselő egybehangzó véleménye, hogy a soron következő ülés alkalmával
kerüljön napirendre az igény megvitatása.
Szabó Árpád Zoltán képviselő: Tisztelem azokat az embereket, akik tisztelik a munkahelyüket és a
munkaidejüket.
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Beri Aladár képviselő: Egyezik a véleményem az előttem szólóéval.
dr. Takács András körjegyző: A képviselői írásbeli előterjesztés is legyen kiküldve a meghívóval
együtt a jövőben a képviselőknek.

3.11. Kiss Ferenc polgármester: Dánielné Tóth Beáta május 15-én gyermeknapot szervez a községben.
Kéri, hogy a képviselőtestület, illetve az önkormányzat támogassa a gyermeknap megrendezését.
Nagy Zoltánné ügyintéző: Ki szervezi a gyermeknapot?
Kiss Ferenc polgármester: A Közéleti Roma Nők Egyesülete szervezi meg a községben a
gyermeknapot.
Szabó Árpád Zoltán képviselő: Utólagosan számlával számoljon el. Maximalizált támogatást
biztosítsunk.
Az Önkormányzat nevére és címére, „2009. május 15. gyermeknap” feltüntetésével gyermekek
étkeztetésére, gyermekek számának feltüntetése mellett bruttó 40.000,- Ft-ig nyújtsunk támogatást.

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
44/2009. (V.13.) sz. határozat:
Tárgy: Gyermeknap megrendezéséhez pénzbeli támogatás

Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete
t. évi költségvetése terhére az edelényi székhelyű Közéleti Roma Nők Egyesülete
részére maximum 40.000,- Ft támogatást állapít meg a gyermeknap f. évi május 15én való megtartásához.
A támogatást utólag biztosítja támogatott részére, aki az önkormányzat nevére és
címére kiállított számlával igényelheti a támogatás házipénztárból való kifizetését.
A számlán fel kell tüntetni: „Gyermeknap 2009. május 15.”
Felelős: polgármester
Határidő: május 31.

3.12. Berzi István képviselő: A falunap megrendezésével kapcsolatosan szeretném elmondani, hogy
az utófinanszírozású.
Kiss Ferenc polgármester: Tegyél a vállalásodnak eleget.
Te vagy a programfelelős. Ha nem írta volna alá a pályázatot, s én nem mentem volna utána, az a
pályázati anyag, amit te összeállítottál nem nyert volna.
dr. Takács András körjegyző: Részletesebben kellene tájékoztatni a képviselőtestület tagjait.
Berzi István képviselő: Bruttó 600.000,- Ft erejéig támogatják a rendezvény megszervezését.
A támogatót, az ÚMVP-t népszerűsíteni kell. Nekem nincs se lehetőségem, se módom rá, mint Önnek
polgármester úr hogy a testület tudta és határozata nélkül intézkedjek.
Jött az előbbiekben említett „hirdetési számla” és a testület nem is döntött benne.
Kiss Ferenc polgármester: Én nem találkoztam azzal a számlával.
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Készítse össze a képviselő úr az anyagot és küldje meg a testület tagjainak áttanulmányozásra, utána
kerülhet csak napirendre annak megvitatása.
Nagy Zoltánné ügyintéző: Májusban lesz-e még rendes ülés?
Kiss Ferenc polgármester: Amennyiben semmi nem teszi indokolttá, akkor nem.
dr. Takács András körjegyző: A munkaterv szerinti napirendi pontokat javasolja a júniusi rendes ülés
alkalmával napirendre tűzni.

A képviselőtestület az elhangzott javaslatot egybehangzóan jóváhagyólag tudomásul vette.
Polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a továbbiakban a képviselőtestület ülése zárt körben
folytatódik.

K.m.f.

Kiss Ferenc
polgármester

dr. Takács András
körjegyző
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