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Balajt község Önkormányzatának 
KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 
e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 

 
 
 
 
1- 15//2009. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2009. évi július hó 15-én, szerdán 10 óra 00 perces 
kezdettel a Községháza hivatalos helyiségében – nyílt körben – megtartott rendkívüli ülésén 
elhangzottakról 
 
 
Jelen vannak:                             Kiss Ferenc              polgármester 
 
                                                      Beri Aladár              képviselő 
                                                      Berzi István             képviselő  
                                                      Csathó László                    képviselő  

 Kiss Ferencné           alpolgármester  

  Szabó Árpád Zoltán  képviselő 
 
       
Igazoltan távol maradt:         ----------------   
 
 
Igazolatlanul távol maradt:        --------------- 
 
 
Tanácskozási joggal jelen van:  dr. Takács András       körjegyző 
                                                          Nagy Zoltánné                  jegyzőkönyvvezető 
 
 

Meghívottként jelen van:           ------------------ 
                                 
                                                          
Érdeklődőként jelen van:            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 6 fő jelen van. 
 
Ismerteti a meghívóban feltüntetett napirendet. 
 
dr. Takács András körjegyző: Az ülést megelőzően a megyei Államigazgatási Hivatalt felhívtam, ahol 
elmondták, hogy a képviselői előterjesztés alapján kellene az ülés napirendjét elfogadni. 
 
Berzi István képviselő: A képviselő előterjesztés szerinti napirendek közzé tizenegyedik napirendi 
pontként kerüljön felvételre az átmeneti segély iránti kérelmek elbírálása. 
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Kiss Ferenc polgármester: Nem teszem fel szavazásra a képviselői előterjesztésben szereplő napirendi 
javaslat elfogadását. 
 
Az általam kiküldött meghívóban szereplő napirend szerint kerül levezetésre a mai ülés. Más napirendi 
pont felvételre nem kerül. 
 
Szabó Árpád Zoltán képviselő: A meghívóban kiküldött napirendi javaslatot elfogadja, de nem ért vele 
egyet, hogy kizárólag csak azok a napirendi pontok kerüljenek megtárgyalásra. 
 
 
 
A meghívóban kiküldött napirendi javaslat tárgyalása: 
 

 
1./ Szociális nyári gyermekétkeztetés 
      Előterjesztő: ügyintéző 

 
 

Kiss Ferenc polgármester átadja a szót Nagy Zoltánné ügyintézőnek, hogy tájékoztassa a 
képviselőtestület tagjait a szociális nyári gyermekétkeztetésről. 
 
Nagy Zoltánné ügyintéző: Ismerteti a települési önkormányzat részére szociális nyári gyermekétkeztetés 
céljából 2009. évben nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes 
szabályairól szóló 11/2009. (IV.22.) SZMM rendelet kivonatos tartalmát. 
(Ügyirat: 595/2009.) 
 
Nyári gyermekétkeztetés támogatása a községi önkormányzatot a 2009. június 6-tól 2009. augusztus 31-ig 
terjedő időszakra illeti meg. 
A támogatást azok a települési önkormányzatok igényelhették, amelyek vállalták, hogy az előbbiekben 
meghatározott időszakban, legalább 44, legfeljebb 54 munkanapon keresztül a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára folyamatosan napi egyszeri 
melegétkeztetést biztosítanak. 
Kivételes esetben – ha a települési önkormányzat a melegétkeztetést nem tudja megszervezni, a 
támogatás felmelegíthető készétel biztosítására is fordítható, amelynek felhasználását a gyermekjóléti 
szolgálat szükség szerint ellenőrzi. 
A támogatás egy gyermekre jutó napi összege legfeljebb 370 forint. 
A települési önkormányzat által nyári gyermekétkeztetés céljára igénybe vehető elvi keretösszeget, a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2/A. §-a szerinti 
pénzbeli támogatásban részesülő gyermekek 2008. július, valamint 2008. november havi együttes 
létszámadataiból számított átlag 23 %-át alapul véve a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 
(E szerint Balajt község tekintetében pénzbeli támogatásban részesült 2008. júliusban 158 fő, 
novemberben 164 fő, összesen: 322 fő gyermek, átlagban: 161 fő, melynek 23 %-a 37 fő, a t. évi előirányzat 
felosztás összege 54 napra napi 370 Ft-tal: 739.260,- Ft.) 
 
A települési önkormányzat jegyzőjének a gyermekjóléti szolgálat közreműködésével 2009. május 20-ig 
kellett felmérnie a nyári gyermekétkeztetés iránti igényeket. A felmért igények alapján pedig a települési 
önkormányzatnak 2009. május 27-ig kellett értesítenie az illetékes regionális szociális és gyámhivatalt 
arról, hogy a települési önkormányzat milyen arányban kívánja igénybe venni az 1. sz. mellékletben a rá 
vonatkozóan megállapított elvi keretösszeget, valamint a megyében esetlegesen keletkező előirányzat-
maradvány esetén mekkora többletigénye van a települési önkormányzatnak. 
 
A települési önkormányzatnak 2009. szeptember 15-ig a rendelet 4. sz. melléklete szerint – papír alapon – 
el kell számolnia a támogatással a Magyar Államkincstár felé, s egyidejűleg gondoskodnia kell a fel nem 
használt összeg visszautalásáról. 
 
Késve - május 29-én - jutottunk a szükséges információkhoz a tárgy évi szociális nyári gyermekétkeztetést 
illetően, ezért igényünket is e napon tudtuk csak sürgősen intézkedve jelezni a megyei Szociális és 
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Gyámhivatal felé. (Természetesen előtte telefonon megérdeklődtük, hogy beadhatjuk-e még.) 
Kérelmünket befogadták, melyet ezúton is köszönünk. 
 
Kérelmünkben vállaltuk, hogy 54 munkanapon keresztül a támogatásból a rendelet 1. sz. mellékletében 
ránk vonatkozóan megállapított elvi keretösszeg teljes felhasználása révén gyermekenként 370 Ft 
értékben melegétkeztetést biztosítunk. 
 
Kérelmünkben továbbá kértük, hogy a megyében esetleg keletkező előirányzat-maradványból további 45 
fő gyermek 54 munkanapon keresztül történő étkeztetéséhez 899.100,- Ft támogatást biztosítsanak. 
 
Május 29-én – tehát még aznap – döntöttek is kérelmünkben foglaltakról, s tájékoztattak, hogy – 
beadványunkban foglaltaknak megfelelően – e célra összesen 1.638.360,- Ft-ot biztosítanak részünkre. 
 
Az átlagos rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak számát figyelembe véve – több mint a 
felének – 82 gyermeknek tudunk melegétkeztetést biztosítani. 
 
A felmérés elmaradása miatt az étkeztetésben részesülők behatárolása a következő szerint történt: 
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 3. évesnél idősebb, 2006. június 15. és 1997. június 
16. között született gyermekek (összesen: 82 fő). 
Lényegében óvodás kortól kezdődően. 
 
Az érintett gyermekek szülei írásban meg lettek keresve, nyilatkozzanak arról, hogy igénylik-e a nyári 
gyermekétkeztetést. 
Minden megkeresett szülő visszajuttatta a kiküldött nyilatkozatot kitöltve és aláírva. 
 
Tavaly kevesebb gyermeknek tudtunk ilyen formában étkezést biztosítani. 
Az idén valamennyivel többnek, a következő évben jó lenne, ha megint egy kicsivel még többnek lehetne 
élelmet adni. 
Az, hogy mennyivel többnek tudunk a jövőben melegétkeztetést biztosítani nem rajtunk fog állni, függ 
majd attól is, hogy a megyében milyen mértékben élnek ezzel a lehetőséggel más települések. 
 
Nagy a felháborodás azoknak a szülőknek a körében, akiknek a gyermekei ebből a körből kimaradnak. 
Én úgy látom a listából, hogy a balajti többgyermekes családok mindegyike – több gyermeke révén - 
részesül ebben a segítségben. 
Sajnos nem „esik bele” minden gyermek, de elfogultsággal senki sem vádolhat, mert nem személyek 
szerint lett eldöntve, hogy ki kapjon, hanem születési intervallum szerint. 
 
A múlt évben Kiss Ferencné balajti vállalkozó szerezte be és osztotta szét munkatársaival a 
gyermekeknek a készétel csomagokat. 
 
Kívánja-e a képviselőtestület ismételten Őt megbízni a beszerzéssel és a kiosztással? 
 
Több képviselő egybehangzó véleménye, hogy nem. 
 
Beri Aladár és Berzi István képviselők vállalják, hogy a jövő héten hétfőn a falugondnoki gépjárművel 
elmennek Miskolcra beszerezni első körben 34 munkanapra 82 gyermeknek a készételcsomagot. 
A beszerzésre kerülő készétel elhelyezése a kiosztásig a Kultúrházban történik. 
A jogosultak a készétel csomagot a Kultúrházban vehetik át meghatározott napon és időben átvételi 
elismervény aláírásával egyidejűleg. A kiosztásról előzetesen értesítésre kerülnek. 
A kiosztásban a többi képviselő is részt vállal. 
 
 
2./ 2009. augusztus 8-ai „Összefogás napjának” megrendezésére irányuló 
     kezdeményezés megtárgyalása 
     Előterjesztő: pályázat készítője 

 
 



 4 

Kiss Ferenc polgármester: Nem vagyok ellene. Előre meg kell finanszíroznia az Önkormányzatnak, 
mivel utófinanszírozású. 
 
Csathó László képviselő: Mennyi pénz van rá? Mennyi tudunk hozzátenni? 
 
Berzi István képviselő: A falubusz beszerzését is az ÚMVP támogatta. Mi van, ha ezzel a támogatással 
most nem élünk, visszautasítjuk és a jövőben nem veszik majd komolyan a jövőbeni pályázatainkat? 
 
Beri Aladár képviselő: A kurziós csoport ingyenes műsorát felajánlom. Félórás, órás műsorral tudunk 
szolgálni. 
 
Berzi István képviselő: A támogatás felhasználása kötött. 
 
Csathó László képviselő: Mérlegeljük, mi a fontosabb: az hogy falunap legyen, vagy az, hogy helyette 
inkább legyen pl.: aszfaltos út, vagy járda. 
 
Szabó Árpád Zoltán képviselő: Mi az, ami ebből kijön? Milyen műsorra futja belőle? 
 
Berzi István képviselő: Ki lenne a fellépő? 
Az edelényi 2. sz. Általános Iskola énekkara ingyenesen, 17 fős majorett csoport Szendrőből ingyenesen, a 
Bódva-völgyi Néptáncegyüttes, az ide és a visszaszállításukat kellene állnunk, valamint egy kis 
vendéglátást részükre biztosítani. 
A Bódvavölgyi Motocross Egyesület bemutatójához földsáncokat, akadálypályát kellene kialakítani .              
Műsort adna egy zenekar is. 
Az ÚMVP is biztosít egy fellépőt, ezért fizetnünk nem kell. 
Számolnunk kell a vendéglátás költségével is. 
 
Egyetértek azzal, amit Csathó László mondott, mérlegeljük, hogy mi a fontosabb, mindig ezt tesszük, 
mielőtt bármiről is döntünk. 
  
Kiss Ferenc polgármester: A rendelkezésre álló 300.000,- Ft-ból leköveztetésre kerül a Szabadság utca és 
a Beri Aladár felé vezető Fő utca szakasza. 
 
A korrupciónak még a gyanúját is elkerülendő semmilyen kétes ügyletbe nem megyek bele. 
Nincs további 500.000,- Ft-unk a falunap költségeire. 
 
Berzi István képviselő: Fedett színpadot kell biztosítani a fellépőknek. A hangosításra két ajánlat 
érkezett. 
 
Kiss Ferenc polgármester: Áram is kell hozzá. 
 
Berzi István képviselő: Rendezvényszervezés címszó alatt el lehet számolni az áramlekötéssel 
kapcsolatosan felmerülő költségeket. 
 
Ajánlat érkezett egy mutatványostól is. 
 
dr. Takács András körjegyző: Az állami támogatás kevés a megvalósításhoz. 
 
Berzi István képviselő: Az étkeztetés jelentős plusz kiadást jelentene. 
 
dr. Takács András körjegyző: Tudnak-e támogatókat, szponzorokat találni a hátralévő pár hét alatt? 
Három hét áll már csak rendelkezésre a szervezésre. Le kell kötni időben a fellépőket, szereplőket, lehet, 
hogy már ekkorra le is vannak kötve. 
 
Csathó László képviselő: Ha nem lesz egy színvonalas műsor, elmarad a megszokott „vendéglátás”, 
akkor nem érdemes csak azért megtartani, hogy azt mondhassuk, volt falunap. 
 
Berzi István képviselő: A testület döntse el, hogy lesz-e, vagy sem. 
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Kiss Ferenc polgármester: Meg kell nézni, pénzügyileg hogy állunk. Mint Önök előtt is ismeretes jelenleg 
a pénzügyesünk betegszabadságát tölti. 
 
Megnézzük, hogy belefér-e az idei költségvetésünkbe, ha igen, nem vagyok ellene, hogy megszervezzék. 
 
Csathó László képviselő: Támogatom az ötletet, de a nyújtott támogatásból nem tudjuk megvalósítani. 
 
Beri Aladár képviselő: Ha erre nincs pénz, akkor az öregek napját, hogy tartottuk volna meg? 
 
Kiss Ferencné alpolgármester: Több a kiadás az önkormányzatnál is, ugyan úgy, mint otthon. 
 
Beri Aladár képviselő: A helyi vállalkozók, az itt szolgáltató társaságok nem tudnának támogatást 
nyújtani a megrendezéséhez? 
 
Berzi István képviselő: Sürget az idő! Eddig még nem született meg a döntés, hogy lesz-e falunap, 
megszervezésre kerül-e. 
 
Kiss Ferenc polgármester: Az utófinanszírozású pénzekhez késve jutunk hozzá. 
 
Berzi István képviselő: Úgy látom a képviselőtestület mostani hozzáállása az, hogy nem szervezi meg a 
falunapot. 
 
 

Csikó Gáborné, Csikó Jánosné, Csikó Lászlóné, Lázár Arzénné, Lázi Bertalanné balajti lakosok 
10 óra 15 perckor helyet foglalnak az ülésteremben. 

 
 
Csathó László képviselő: A lakosságtól kérdezi: mi a fontosabb: 200 m járda, vagy falunap? 
 
Csikó Lászlóné balajti lakos: A járda fontosabb. Két éve már, hogy megvagyunk falunap nélkül. 
9 tagú családom van. Három adag ételt kaptunk régebben, mikor még tartottak a községben falunapot. 
Kilencünk közül melyikünk egyen? 
 
Beri Aladár képviselő: Ezt már rég el lehetett volna dönteni, nem kellett volna bele ölni ennyi időt és 
munkát, s nem kellett volna szinte az utolsó pillanatra hagyni a döntést! 
 
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta: 
 
   80/2009. (VII.15.) sz. határozat: 
 
   Tárgy: Összefogás napja – 2009. augusztus 8. 
 
 
   Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete 
   2009. augusztus 8-ai dátummal „Összefogás napja” elnevezéssel 
   közösségi rendezvény megszervezésére nem kerít sort, az ÚMVP keretében 
   biztosított támogatást nem kívánja igénybe venni, ennél fogva pedig erre  
   vonatkozólag támogatási szerződést nem kíván kötni. 
 
   Felelős: ---- 
   Határidő: ---- 
 
 
Berzi István képviselő: A márciusi ülésen a polgármester úr odasúgta a feleségének, hogy amíg Ő lesz a 
polgármester, addig a Szabadság utca nem lesz leaszfaltozva. 
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Szabó Árpád Zoltán és Beri Aladár képviselők megerősítik, hogy az előbbiek szerint a felemlített eset 
valóban megtörtént. 
 
 
3./ Átmeneti segély iránti kérelmek elbírálása 
      Előterjesztő: ügyintéző 

 
 

(A napirendi pont tárgyalása zárt ülés keretében történik, melyről külön jegyzőkönyv 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                                                                                                                               dr. Takács András 
polgármester                                                                                                                                   körjegyző 
 
 
 
 
 

 


