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1- 18 / 1 //2009. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2009. évi október hó 28-án, szerdán 13 óra 00 perces 
kezdettel a Községháza hivatalos helyiségében – nyílt körben – megtartott soron következő ülésén 
elhangzottakról 
 
 
Jelen vannak:                             Kiss Ferenc              polgármester 
 
                                                      Kiss Ferencné           alpolgármester  

 Beri Aladár              képviselő 
                                                      Berzi István             képviselő  
 Csathó László                    képviselő  

  Szabó Árpád Zoltán  képviselő 
 
       
Igazoltan távol maradt:         ----------------   
 
 

Igazolatlanul távol maradt:        --------------- 
 
 
Tanácskozási joggal jelen van:  dr. Takács András        körjegyző 
  Kisida Gáborné                 gazdálkodási ügyintéző 
                                                          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. 
 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, az írásos előterjesztések napirendre tűzésére. 
 
Az elhangzott javaslatnak megfelelően a jelenlévő képviselők és a polgármester egybehangzóan - 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő napirendet fogadta el:  
 
Napirend: 
 

mailto:K0682@koznet.hu
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                        1./ A 2010. évi munkaterv megtárgyalása, elfogadása 
  Előterjesztő: polgármester 
 
 2./ Indítványok, javaslatok  
 
 3./ Írásbeli előterjesztések megvitatása 
 
 4./ Szociális segély iránti kérelmek elbírálása 
  Előterjesztő: ügyintéző 
 
 
A napirend tárgyalása: 
 
 
1./ A 2010. évi munkaterv megtárgyalása, elfogadása 
      Előterjesztő: polgármester 
 
 
Kiss Ferenc polgármester: Minden meghívott előzetesen írásban kézhez kapta a jövő évi munkaterv 
tervezetét. 
 
Berzi István képviselő: A lejárt idejű határozatok végrehajtásáról beszámoló tartását minden soron 
következő ülés 1. napirendi pontjaként javasolja felvenni a munkatervbe. 
 
Beri Aladár képviselő: Minden hónapban adjon számot a falugondnok a munkájáról.  
 
Nagy Zoltánné ügyintéző: Évente egyszeri beszámolási kötelezettsége van, amit minden év március 31-ig 
kell teljesítenie. 
 
Szabó Árpád Zoltán képviselő: A falugondnok, ha itt van az ülésen akkor majd felkérjük rá, de arra nincs 
szükség, hogy rendszeresen beszámoltassuk. 
 
A munkatervhez visszatérve, ha az SE elnökét meghívjuk, akkor az egyházak részéről is meg kellene hívni a 
papokat. 
 
Az SE elnökének tájékoztatásra irányuló felkérésének nincs semmi értelme, hiszen évek óta meghívásunk 
ellenére nem jelenik meg az ülésen. 
 
Beri Aladár képviselő: Az előző ülésen kértem, hogy a soron következő ülésre legyen meghívva a katolikus 
pap, megtörtént a meghívása? 
 
Kiss Ferenc polgármester: Nem. 
 
A képviselőtestület egybehangzóan - 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a következő 
tartalmú határozatot hozta: 
 

 178/2009. (X.28.) sz. határozat: 
 

 Tárgy: A Képviselőtestület 2010. évi munkaterve 
 
 Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
 2010. évi munkatervét - a határozat mellékletében - foglaltak szerint elfogadja.  
 
 Felelős:   ----- 
 Határidő: ----- 

 
 
2./ Indítványok, javaslatok  
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2.1. dr. Takács András körjegyző: A leltározási bizottság tagjainak megválasztásakor hozott határozat 
tartalma eltér az elhangzottaktól: Berzi István helyett a valóságban Szabó Árpád Zoltán képviselő lett 
beválasztva. 
 
Kiss Ferenc polgármester: Javasolja a 126/2009. (IX.30.) számú határozat módosított változatának 
elfogadását. 
 
A képviselőtestület egybehangzóan - 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a következő 
tartalmú határozatot hozta: 
 

 179/2009. (X.28.) sz. határozat: 
 
 Tárgy: Leltározási Bizottság tagjainak megválasztása 
 
 Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete 

 a Leltározási Bizottság tagjának megválasztja Beri Aladár, Kiss Ferencné és 
 Szabó Árpád Zoltán települési képviselőket. 
  
 A Leltározási Bizottság 2010. január 15-ig köteles az önkormányzat tulajdonában lévő  
 vagyontárgyak, eszközök, berendezések leltározását elvégezni, a leltározás 
 végrehajtásáról a képviselőtestület januári ülésén számot adni. 
 
 Egyúttal a hasonló tartalmú 126/2009. (IX.30.) számú határozatát hatályon kívül  
 helyezi. 
 
 Felelős: ----- 
 Határidő: 2009. december 31. 
 
 
2.2. Szabó Árpád Zoltán képviselő: Úgy emlékszem, nem szavaztunk arról, hogy a HÉRA Alapítvány által 
nyújtott áramdíj támogatáshoz 10 %-os önkormányzati támogatást nem biztosít önkormányzatunk. 
 
Beri Aladár, Berzi István és Csathó László képviselők is ugyanígy emlékeznek. 
 
dr. Takács András körjegyző: A testület határozatot hozott a HÉRA alapítványi áramdíj támogatása 
ügyében.  
Nincs hallgatólagos beleegyezés. Mindenki kézfelemeléssel szavaz azt követően, hogy az ülésvezető 
szavazásra bocsájtja. 
 
Berzi István képviselő: Ha én szavazok valamiről, azért vállalom is a felelősséget. Ha nem szavazok 
valamiről, akkor természetesen nem értek egyet azzal, hogy egy meg nem hozott határozatot küldjenek ki 
azzal, hogy én is igennel szavaztam a határozat tartalmát illetően.  
 
Beri Aladár képviselő: Olyan hozzászólás van a szeptemberi jegyzőkönyvben nevem alatt feltüntetve, amit 
nem is én mondtam. 
Több elírás is van a hivatkozott jegyzőkönyvben. 
A 4.11. pontban rögzített hozzászólás a valóságban Berzi István képviselőtől hangzott el. 
 
Kiss Ferenc polgármester: Az ebben a pontban rögzített felvetésre, kérdésre írásban adom meg a választ, 
hangzott el akkor a feleletem. 
Most itt elmondom: nem bérli az Balajti Lakosokért Jóléti Szolgálat Helyi Alapítványtól a Kultúrházat az 
önkormányzat. 
 
Kiss Ferenc polgármester: A tükör elé kell állni, és szembe kell nézni saját magunkkal. Végig kell gondolni 
mikor mit mondtunk és tettünk.  
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dr. Takács András körjegyző: Akkor azt a határozatot, amit a képviselők állítása szerint meg sem hoztak 
most bocsássa az ülésvezető polgármester úr  szavazásra. 
 
A képviselőtestület egybehangzóan - 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül - a következő 
tartalmú határozatot hozta: 
 

 180/2009. (X.28.) sz. határozat: 
 
 Tárgy: HÉRA Alapítványi támogatás 
 
 Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
 a Héra Alapítványtól a lakosság részéről önkormányzaton keresztül pályázati úton  
 igényelhető áramdíj-hátralék rendezéséhez nyújtható egyszeri támogatás  
 programhoz – az alapítvány által előírt - önkormányzati támogatás anyagi  
 fedezetének hiányában nem tud csatlakozni, ezáltal az egyéni kérelmeket sem 
 áll módjában pályázati úton az Alapítvány felé továbbítani. 
  
 Egyúttal egyet nem értését fejezi ki a pályázati kiírásban foglaltakkal  
 kapcsolatosan, mivel az hátrányosan érinti a településen élő érintetteket. 

 
 Egyúttal az azonos tartalmú 128/2009. (IX.30.) számú határozatát hatályos kívül 

 helyezi. 
 
 
2.3. Nagy Zoltánné jegyzőkönyvvezető: A szeptemberi ülés alkalmával a képviselőtestület a polgármester 
költségtérítését illetően beterjesztett javaslat tekintetében 2 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 2 tartózkodás 
mellett döntésre nem jutott, ezért az előterjesztést ismételten napirendjére kell tűznie. 
 
Berzi István képviselő: Tekintettel az önkormányzat anyagi helyzetére javasolja a polgármester 
költségtérítését bruttó 59.400,- Ft-ban megállapítani folyó évi november 1-től kezdődően. 
 
Kiss Ferenc polgármester: Bejelenti személyes érintettségét és nem kíván szavazni. 
 
Kiss Ferencné alpolgármester: Bejelenti személyes érintettségét és nem kíván szavazni. 
 
 
A képviselőtestület - 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással - a következő tartalmú határozatot 
hozta: 
 

 181/2009. (X.28.) sz. határozat: 
 

 Tárgy: Polgármesteri költségtérítés megállapítása 
  
 Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete 
 Kiss Ferenc polgármester részére 2009. november 1-től a havi bruttó illetménye  

 20 %-ának megfelelő összegű (havi bruttó 59.400,- Ft-ban, azaz Ötvenkilencezer  
 négyszáz forint) költségtérítést (költségátalányt) állapít meg. 
 
 Egyúttal az azonos tárgyú 162/2006. (X.25.) számú határozatot hatályon kívül helyezi. 
 
 Felelős: végrehajtásért körjegyző 
 Határidő: folyamatosan 
 
 
Kiss Ferenc polgármester: A képviselőtestület beterjesztése alapján – az önkormányzat gazdasági helyzetére 
tekintettel – a hozott döntés tartalmával egyetért, a szavazást elfogadja. 
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2.4. Berzi István képviselő: A képviselők tiszteletdíjának folyósítására vonatkozóan javasolja, hogy kerüljön 
felfüggesztésre határozatlan időre. 
Jó lenne, ha a jövőben a polgármesteri tisztséget társadalmi megbízatásban látná el a betöltője. 
 
dr. Takács András körjegyző: A polgármester egyetértése szükséges ez utóbbi javaslat kivitelezéséhez. 
 

Berzi István képviselő: Az alpolgármesteri és a képviselői tiszteletdíjak felfüggesztését javasolja 
határozatlan időre tekintettel az önkormányzat anyagi helyzetére. 
 
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő tartalmú határozatot 
hozta: 
 

 182/2009. (X.28.) sz. határozat: 
 
 Tárgy: Képviselői tiszteletdíjak folyósítása 
 
 Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete 

 az alpolgármester és a települési képviselők részére megállapított 
 tiszteletdíjak folyósítását 2009. november 1-től kezdődően nem függeszti fel sem  
 határozott, sem határozatlan időre. 
 
 Felelős: ---- 
 Határidő: --- 

 
 
2.5. Kiss Ferenc polgármester: A játszótér megvalósítására 10.328.158,- Ft támogatást kaptunk. 
Az Önkormányzatnak önrészként állnia kell az Áfát. 
(Iratanyag 496/2009. szám alatt irattárban elhelyezve.) 
 
dr. Takács András körjegyző: Utófinanszírozású. 
A miből kérdés ez esetben is fennáll, tekintettel az önkormányzat anyagi helyzetére. 
Olyan helyzet is előállhat, hogy le kell mondani a megvalósításról. 
 
Csathó László képviselő: 12 m Ft egy összegben való kifizetése nagy terhet jelent az önkormányzatnak. Ki 
fogja ezt az összeget megelőlegezni? 
 
Szabó Árpád Zoltán képviselő: Egyetértettem én is a játszótér megvalósításával, de ki fog az 
Önkormányzatnak ennyit megelőlegezni? 
 
Szabó Árpád Zoltán képviselő: Két úri ember mit méregetett itt a Hivatalban, meg az orvosi rendelőben? 
Azután meg átmentek a boltba, s ott várták a polgármester urat, amíg a hivatalban nem végzett. 
 
Kiss Ferenc polgármester: Nincs aláírva semmi, nincs pályázatkészítés folyamatban, nem kell fizetni semmit 
semmiért. 
A fűtéskorszerűsítésre nyitva áll a pályázati lehetőség. 
Az urak csak a korábbi adatokat egyeztetik, lényegében felmérik az épületek méreteit. 
 
Berzi István képviselő: A hivatal felújítására, fűtésének korszerűsítésére vonatkozóan pályázat benyújtását a 
korábbi ülések egyikén már kizártuk. 
 
Kiss Ferenc polgármester: Önszorgalomból jöttek ki méricskélni. 
 
Szabó Árpád Zoltán képviselő: Az épület következő évben történő felújításával, fűtésének korszerűsítésével 
kapcsolatos kezdeményezést nem támogatom. 
 
Kiss Ferenc polgármester: A Petőfi és Kossuth utca átvétele, forgalomba helyezése megtörtént. 
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2.6. Kisida Gáborné gazdálkodási ügyintéző: A pénzügyi helyzetről szeretnék pár szóban tájékoztatást 
nyújtani. Az önkormányzat nehéz gazdasági helyzetét részletezi. 
 
800 e Ft összegben kifizetetlen októberi számlák várnak a teljesítésre. 
Bevétel októberben nem keletkezett. 
 
Három havonta a Vízi-közmű Társulat által felvett hitel kamatát - alkalmanként közel 600 e Ft-ot – a 
Raiffeisen Banknak meg kell fizetnie az önkormányzatnak. 
Az önkormányzatnak a lakástakarékpénztár felé szeptember 30-val közel 10.000.000.- Ft összegű tartozása 
áll fenn. 
 
Beri Aladár képviselő: Miért nem lett utalva az elmúlt évek alatt rendszeresen, havonta az egy hónapra jutó 
önkormányzati támogatás? 
 
Csathó László képviselő: Ha a pénzügyesnek nem mondják, hogy utaljon lakástakarékpénztári 
megtakarításhoz önkormányzati részt, akkor nem fog utalni. 
 
Berzi István képviselő: Egyértelmű, nem mondták neki, hogy utaljon. 
 
Nagy Zoltánné ügyintéző, jegyzőkönyvvezető: Hol ültünk négyen éveken át? Többször is szóba került az 
elmúlt évek alatt, de már az elején is tudtuk, hogy ez a vállalás teljesíthetetlen. Fizetnünk kell a Társulati 
hitel kamatát, s emellett még fizetnünk kellene a lakossági lakástakarékpénztári-megtakarításhoz 
hozzájárulást. Elég kevés az önkormányzat évenkénti saját bevétele. Emellett még beruházásokra is sort 
kerítettünk, amihez mindig kellett önrészt is vállalni. Ha bárki akart volna se tudott volna utalni Ltp-
hozzájárulást. Amikor sikerült utalni egy-egy kevesebb összeget, akkor is csak a plusz bevételek terhére 
lehetett teljesíteni a vállalásunkat (gondolok itt az idei évben az OPEL eladásából befolyt bevételre, annak is 
a felére). 
E kérdésben ne keressük az egyszemélyi felelőst. 
 

Kisida Gáborné gazdálkodási ügyintéző: Havonta a lakástakarékpénztári megtakarítási támogatás 163 e Ft 
kiadást jelentett volna az eddigiekben is az  önkormányzatnak. 
 
Csathó László képviselő: Az Ltp. szerződéseket módosították, utána kellene járni, mivel jár a módosítás. 
 
 
2.7. dr. Takács András körjegyző: Az Ötv. 90. §-ának (4) bekezdését ismerteti. Ennek alapján az 
önkormányzat a fizetőképesség helyreállítása érdekében kifizetéseket függeszthet fel. 
Meg kell fontolni ennek a szakasznak az alkalmazását! 
 
Kisida Gáborné gazdálkodási ügyintéző: 580 e Ft előleg van kint jelenleg. Fel kellene függeszteni az előleg 
jövőbeni biztosítását. 
 
A képviselőtestület egybehangzóan - 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a következő 
tartalmú határozatot hozta: 
 

 183/2009. (X.28.) sz. határozat: 
 
 Tárgy: Rendszeres szociális segélyezettek, ápolási díjazottak, 
                  időskorúak járadékában részesülők részére előleg biztosítása 
 
 Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete 

 figyelembe véve a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.  
 évi III. törvény 26/A. §-ában foglaltakra - melynek alapján a 25. § (4) bekezdésében  
 meghatározott szociális ellátásban részesülő személy az ellátása terhére előleg  
 kifizetését kérelmezheti a jegyzőtől - a következők szerint határozott: 

- Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő településként az önkormányzat az előleg 
fedezetét saját költségvetése terhére anyagi fedezet hiányában  nem tudja, s 
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önkormányzati hitel felvételével nem kívánja biztosítani, ezért annak folyósítását 
határozatlan időre 2009. októberétől felfüggeszti. 

 
Felelős: a végrehajtásért körjegyző 
Határidő: folyamatosan, visszavonásig 
 

 
2.8. Csathó László képviselő: Mibe került nekünk a gazdálkodási ügyintéző felmentése, s helyette, a 
felmentési idő tartama alatt új alkalmazott foglalkoztatása? 
 
Berzi István képviselő: Dolgozhatott volna még a felmentett köztisztviselő. 
 
dr. Takács András körjegyző: Hiányosak az információi képviselő úr. Annuska válaszút előtt állt: vagy 
elmegy nyugdíjba, mivel előrehozott nyugdíjas, vagy minimálbérért dolgozik a következő évben. 
 
Saját kezűleg írta le nekem, hogy Ő hogyan kíván elmenni nyugdíjba. 
 
A helyettesítés rendje nincs megoldva a körjegyzőségen belül.  
Fel kellett Őt menteni a munkavégzési kötelezettség alól, s a felmentés kezdetét megelőzően a szabadságát is 
ki kellett vennie. 
 
Október 1-től tölti a felmentését. 
Nyolc hónapból - a polgármester úr egyetértésével - 6 hónapra a munkavégzési kötelezettség alól is 
mentesítve lett. 
 
Berzi István képviselő: A felmentési idő felére is elég lett volna mentesíteni a munkavégzés alól.  
Nem kellett volna ezt is megbeszélni a testülettel? 
 
Kiss Ferenc polgármester: Még így is kedvezően jártunk el az ügyében. 
 
dr. Takács András körjegyző: A polgármester úrral egyetértésben így döntöttünk, mivel nem tudtunk vele 
megegyezni. 
 
Kiss Ferenc polgármester: Nem lett elküldve, nem volt neki semmi kötelező. 
 
Beri Aladár képviselő: Nincs pénz és fizetünk érte, hogy hosszabb időn át nem kell dolgoznia, s ráadásul ez 
idő alatt egy másik személyt is meg kell fizetnünk! 
 
dr. Takács András körjegyző: Az önkormányzat nem Ő miatta került ilyen anyagi helyzetbe. 
 
 
2.9. dr. Takács András körjegyző: A tegnapi nappal bezárólag állami krízis segélyezés iránti kérelmet 90 db-
ot nyújtottak be felém, ebből 21 került helyben elutasításra, 5-öt a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság utasíttatott 
el, s 64 család kapott támogatást. 
 
Beri Aladár képviselő: Az eddigiekben is így kellett volna havonta tájékoztatni bennünket. 
 
 

2.10. Berzi István képviselő: Szabó Árpád Zoltánhoz intézném következő kérdésemet: - Miért nem jársz 
Kistérségi ülésre? 
 
Szabó Árpád Zoltán képviselő: Én honnan tudjam, hogy mikor van kistérségi ülés? Engem nem értesít 
senki, hogy Ő nem ér rá, menjek el Én helyette az ülésre. 
 
 
2.11. Beri Aladár képviselő: A kövezés meg lesz-e csináltatva még a tél beköszönte előtt? 
 

(válasz nincs) 
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2.12. dr. Takács András körjegyző: Hétfőn utalás, szerdán készpénzben kifizetés. 
 
Kiss Ferencné alpolgármester: Naponta jönnek a segélyezettek, hogy mikor lesz fizetés. 
 
Szabó Árpád Zoltán képviselő: Be kell tartani, hogy mikor van fizetés. Nem szabadna eltérni attól, ami 
mellett egyszer már állást foglaltunk. 
 
dr. Takács András körjegyző: A továbbiakban csakis akkor lesz utalás és fizetés, amikorra az időpont 
általam kijelölésre került. A jövőben is mindig lesz indok arra, hogy miért kellene előre hozni a segélyek 
kifizetését, de egyik sem elég ok arra, hogy jogszabályt sértsünk.  
 
Nagy Zoltánné ügyintéző, jegyzőkönyvvezető: Addig, amíg közülünk egy személy is mást képvisel és mást 
mond a segélyben részesülőknek soha nem lesz elfogadtatható a segélyek kifizetésének rendszerezettsége. 
Legyenek szívesek végre egyfajta rendszert kialakítani, s azt következetesen betartani és betartatni.  
Amennyiben a köztisztviselő a jogszabályban leírtaktól eltér, az rajta kérhető számon elsőként, s nem a 
lakoson. A köztisztviselő az állásával fizethet a megértő hozzáállásáért, segítő szándékáért. 
 
 
3./ Írásbeli előterjesztések megvitatása 

 
 
3.1. dr. Takács András körjegyző: A jövő évi gazdálkodási (pénzügyi) belső ellenőrzésre vonatkozó 
előterjesztés elfogadását indítványozza. 
 
A képviselőtestület egybehangzóan - 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a következő 
tartalmú határozatot hozta: 
 

 184/2009. (X.28.) sz. határozat: 
 

 Tárgy: 2009. évi belső ellenőrzési terv  
 
 Balajt község Önkormányzata Képviselőtestülete 
 a helyi önkormányzatra vonatkozó 2009. évre kiterjedő belső ellenőrzési tervet  
 jóváhagyja, az ellenőrzési igény bejelentésével egyetért. 
 
 Felelős: ---- 
 Határidő: --- 

 
 
3.2. dr. Takács András körjegyző: A 8/2005. (XI.1.) helyi rendelet hatályon kívül helyezését indítványozza. 
 
A képviselőtestület minősített többséggel - 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő 
rendeletet alkotta: 
 
 
 Balajt község Önkormányzatának  
 
 4 /2009. (XI.1.) számú rendelete 
 

 A KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁS SORÁN IGÉNYBE VEHETŐ  
 ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI LEHETŐSÉGRŐL szóló 8/2005. (XI.1.)  
                       számú rendelet hatályon kívül helyezéséről 
 
 

1. § A rendeletet 2009. október 31-vel hatályon kívül helyezi. 
 
2. § Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
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3.3. Nagy Zoltánné ügyintéző, jegyzőkönyvvezető: Ismerteti Edelény város polgármesterének 1338-37/2009. 
számú megkeresését, melyben az intézményfenntartói társulási megállapodás módosítására, valamint az 
alap- és szakosított szociális szolgáltatások társulásban történő feladatellátására tesz javaslatot. 
(A 430-2/2009. számú ügyirat irattárban elhelyezve.) 
 
A képviselőtestület egybehangzóan - 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a következő 
tartalmú határozatot hozta: 
 

 185/2009. (X.28.) sz. határozat: 
  

 Tárgy: „Intézményfenntartói Társulási Megállapodás" módosítása alap- és szakosított  
 szociális szolgáltatások társulásban történő feladatellátására. 
  
 Balajt község Önkormányzatának Képviselőtestülete  
 a szociális alapszolgáltatás intézményi ellátások közös működtetésére jóváhagyott  
 „Intézményfenntartói Társulási Megállapodást 2010. január 1-ei  
 hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 
  
 1./ A Társulási Megállapodás  1.) pontja az alábbiak szerint módosul: 
 a)   Szendrőlád Község Önkormányzata a Társulásból történő kilépést követően a 
 Megállapodásból törlésre kerül. 
 b) Irota, Lak, és Szakácsi Községek Önkormányzatai esetében az ellátások felsorolása a  
 házi segítségnyújtás ellátással történő kiegészítést követően az alábbi: 
 „Lak Község Önkormányzata: családsegítés,   házi  segítségnyújtás,   

 jelzőrendszeres  házi segítségnyújtás   és  ápolást-,   gondozást  nyújtó  bentlakásos 
 intézményi ellátás  
 Irota Község Önkormányzata: 
 családsegítés és gyermekjólét szolgáltatás, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi 
 segítségnyújtás és ápolást-, gondozást nyújtó bentlakásos intézményi ellátás 
 Szakácsi Község Önkormányzata: 
 családsegítés és gyermekjólét szolgáltatás, házi segítségnyújtás,   jelzőrendszeres   házi   
 segítségnyújtás és ápolást-, gondozást nyújtó bentlakásos intézményi ellátás.” 
 
 2.1 A  Társulási  Megállapodás  7.)  pontja az alábbiak szerint módosul, illetve 
 egészül ki: 
 7.) a) A közös feladatellátás működtetésének elsődleges fedezetét a mindenkor 
 hatályos költségvetési törvényben megállapított alap, és kiegészítő normatív  támogatás  
 képezi. 
 b) Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulás a költségvetési törvényben többcélú 
 kistérségi társulások részére nyújtandó kiegészítő szociális normatíva alapján a 
 többcélú társulás által meghatározott arányában járul hozzá a közös feladatellátás 
 fedezetéhez. 
 c)   A közös feladatot ellátó Szociális Szolgáltató Központ költségvetése tartalmazza  
 a jelen intézményfenntartó társulás teljes költségeinek tervezését 
 d) A társulás tagjai Edelény Város Önkormányzatának Képviselőtestülete által a 
 feladatok ellátásához kapcsolódóan előterjesztett működési támogatási igényt a 
 települések lakosságának arányában, minősített többségű döntésük alapján 
 teljesítik 
 e)   Edelény Város Önkormányzata, mint a közös feladatok ellátásával és hatáskör 
 gyakorlásával megbízott önkormányzat vállalja a normatív állami támogatáson túl 
 felmerülő költségek felmerülés kori megtérítését, valamint a nem edelényi 
 illetékességű lakosságra jutó költséghányad esedékes elszámolásáig való 
 megelőlegezését 
 f)  Edelény Város Önkormányzata a társult településeket terhelő (családsegítés, és 
 gyermekjóléti feladatokhoz kapcsolódó) költségek megtérítése, illetve megtérülése 
 érdekében  félévente számlát bocsát ki a társult települések felé. Ennek érdekében a  
 tárgyidőszakot követő hónap 20. napjáig Edelény Város Önkormányzat Jegyzője  
 elkészíti a települések együttműködésével érintett feladatellátás költségeinek alakulásáról  
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 szóló tájékoztatót A társult települések vállalják az  átutalás határidejét, mely a  
 tárgyidőszakot követő hónap 30. napja. 
 g)  A társult települések tudomásul veszik, a feladatellátáshoz kapcsolódó alap és 
 kiegészítő  állami normatívára vonatkozóan Edelény Város jogosultságát,  valamint  
 vállalják, hogy a  feladatot ellátó gesztor önkormányzat által közvetlenül le nem  
 hívható - a feladatellátást  szolgáló - állami normatívát az esedékességét  
 követő 10. napon belül átutalják Edelény Város Önkormányzata költségvetési  
 elszámolási számlaszámára.” 
 
 Felelős: polgármester 
 Határidő: azonnal 

 
 
3.4. Kiss Ferenc polgármester: A település közvilágítására vonatkozó 2010. évre szóló Teljes Ellátású 
villamos energia vásárlási szerződés (925/2009. számú iratanyag)  tartalmát ismerteti, s javaslatot tesz 2010. 
évre vonatkozóan az ÉMÁSZ-szal a közvilágítás tekintetében szerződést kötni. 
 
A képviselőtestület egybehangzóan - 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a következő 
tartalmú határozatot hozta: 
 

 186/2009. (X.28.) sz. határozat: 
 

 Tárgy: Közvilágítási szerződés megkötése ÉMÁSZ-szal 2010. évre 
 
 Balajt község Önkormányzata Képviselőtestülete 
 a település közvilágítására vonatkozó 2010. évre szóló Teljes Ellátású villamos  
 energia vásárlási szerződés megkötésére felhatalmazza a polgármestert. 
 (Lásd: 925/2009. ügyiratot) 
 
 Felelős: polgármester 
 Határidő: azonnal 

 
 
5./ Szociális 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 
 
 

 
 

 


