Balajt Község Önkormányzatának
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu
82-7/2014.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28.
napján (szerda) 10.00 órai kezdettel a Községháza (3780 Balajt, Fő út 55. szám)
hivatali helyiségében megtartott munkaterv szerinti nyílt ülésén.
Jelen vannak:

Szabó Zoltán
Berzi István
Kiss Ferencné
Szabó László

Távol van: Csathó László

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő

alpolgármester

Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Kernóczi Zsuzsanna
jegyző
Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző
Cserged Marianna
igazgatási ügyintéző,
jegyzőkönyvvezető
1./ napirendi pont tárgyalásánál: Horváthné Ipacs Katalin intézményvezető
Szabó Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a
képviselő-testület munkaterv szerinti nyílt ülése határozatképes, mivel a testület 5
tagja közül 4 fő jelen van.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére:
Javasolt napirendi pontok:
1. Tájékoztató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi
ülés óta végzett munkáról.
Előadó: polgármester, testületi tagok, jegyző
2. Beszámoló a gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés munkájáról.
Előadó: intézményvezető
3. Helyi rendeletek felülvizsgálata.
Előadó: jegyző
4. Indítványok, javaslatok.
5. Szociális segélykérelmek elbírálása.
Előadó: igazgatási előadó
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Szabó Zoltán polgármester javasolja 1.) napirendi pontként tárgyalni a
gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés munkájáról szóló beszámolót, valamint
napirendi pontról levenni a szociális segélykérelmek elbírálását, mivel szociális
segély megállapítása iránti kérelem nem került benyújtásra.
Szabó Zoltán polgármester a módosító javaslatokat szavazásra bocsátja.
A Képviselő-testület a javaslatot - a módosításokkal együtt - 4 fő döntéshozatalban
való részvételével - 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett - fogadta el az
alábbiak szerint:
Elfogadott napirendi pontok:
1. Beszámoló a gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés munkájáról.
Előadó: intézményvezető
2. Tájékoztató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi
ülés óta végzett munkáról.
Előadó: polgármester, testületi tagok, jegyző
3. Helyi rendeletek felülvizsgálata.
Előadó: jegyző
4. Indítványok, javaslatok.
Tárgyalt napirendi pontok:
1. Beszámoló a gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés munkájáról.
Előadó: intézményvezető
2. Tájékoztató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi
ülés óta végzett munkáról.
Előadó: polgármester, testületi tagok, jegyző
3. Helyi rendeletek felülvizsgálata.
Előadó: jegyző
4. Indítványok, javaslatok.
A napirend tárgyalása:
1. Napirendi pont:
Beszámoló a gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés munkájáról.
Előadó: intézményvezető
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Szabó Zoltán polgármester köszönti a Képviselő-testület ülésén megjelent
intézményvezető asszonyt. Megkérdezi, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni a
beszámolóhoz.
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Horváthné Ipacs Katalin intézményvezető nem kíván szóbeli kiegészítést tenni, a
beszámoló részletesen tartalmazza a gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés
terén végzett munkát.
Szabó Zoltán polgármester az előterjesztést vitára bocsátja.
Szabó Zoltán polgármester kéri a Képviselő-testület döntésének meghozatalát.
Szabó Zoltán polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati
javaslatának az elfogadását.
Képviselő-testület a javaslatot - 4 fő döntéshozatalban való részvételével - 4 igen, 0
nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi
határozatot:
Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
38/2014. (V.28.) határozata
Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés
munkájáról
Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Edelényi Szociális Szolgáltató Központ beszámolóját - az
előterjesztés melléklete szerint - elfogadja.
A beszámoló a határozat mellékletét képezi.
Határidő: 15 nap
Felelős: polgármester

2. Napirendi pont:
Tájékoztató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés
óta végzett munkáról.
Előadó: polgármester, testületi tagok, jegyző
Szabó Zoltán polgármester: A Képviselő-testület korábbi döntésének megfelelően
a szociális nyári gyermekétkeztetésre be lett nyújtva a pályázat. A döntésről még
nem kaptunk értesítést, de a napokban valószínűleg már lesz döntés. Remélhetőleg,
mint eddig is pozitív lesz, és meleg étellel lesznek ellátva nyáron a gyerekek.
A óvodával kapcsolatban a kiviteli terv készül, a közbeszerzés előkészítés alatt.
Minden kóbor rémhír ellenére Balajton lesz óvoda. Jövő április 30.-ig el kell
készülnie.
A múlt héten kaptunk a Kormányhivataltól egy levelet, aminek az volt a címe, hogy
projekgyűjtés a 2014-2020 tervezési időszakra, ami azt takarja, hogy össze kellett
gyűjtenünk azokat a fejlesztéseket, beruházásokat, amiket erre az időszakra
tervezünk, és valamilyen pályázat támogatásával akarunk megvalósítani. Erre sem
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volt sok időnk, de úgy éreztük, hogy el kell készítenünk, mert azt az információt
kaptuk, hogy ha pályázatra kerül sor, és mi erre a projekgyűjtésre nem válaszolunk,
akkor esetleg kimaradhatunk a pályázat lehetőségéből. A következő fejlesztések,
beruházások kerültek leírása: a Polgármesteri Hivatal felújítása, Szabadság és
Névtelen út aszfaltozása, közterületek rendbetétele az egész településen, a Fő út 28.
szám alatti ingatlan felújítása, a csapadék elvezetésére szolgáló rendszer kiépítése,
Idősek Klubja kialakítása a Fő út 46. szám alatt, Művelődési Ház felújítása,
szennyvízelvezetés a még ki nem épített részeken.
Biztos hallottatok róla, hogy a holnapi nap folyamán egy rendezvény lesz Balajton,
ami civil kezdeményezésre indult, nevezetesen Nagy Gizella kezdeményezte. Írt egy
levelet a Garai Péter helyettes államtitkár úrnak, aki a meghívást el is fogadta. A
rendezvényen kb. 25 meghívott fog részt venni. Itt van a holnapi nap programja. A
lebonyolításhoz az önkormányzat is némi anyagiakkal hozzá fog járulni. Jobban
örültem volna annak, hogy ha mielőtt meghívják az államtitkár helyettest a
kezdeményezők, előtte egyeztetnek az önkormányzattal, és nem akkor, amikor a
meghívott már elfogadta a meghívást. A célját, amiért erre a meghívásra sor került
még most sem tudom pontosan, csak sejtéseim vannak, de majd holnap kiderül.
15.-ével indult a Startmunka-program első része, azért mondom, hogy első része,
mert úgy néz ki, hogy augusztus 1.-gyel is fog indulni. Még a megpályázatott
beruházást nem kezdtük el, mert korábban gyakorlatilag nem volt közfoglalkoztatott,
és a települést a csapadéknak köszönhetően ellepte a fű. Azt lehet mondani, hogy
mindenki füvet vágott, ki így ki úgy. Június 1.-jével is indul egy hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatási csoport 18 fővel, ettől több embert igényeltünk, de ennyit kaptunk.
Most már csak azt kell eldönteni, hogy név szerint ki legyen az a 18 fő.

3. Napirendi pont:
Helyi rendeletek felülvizsgálata
Előadó: jegyző
(Írásos előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző: A Kormányhivatal nem régiben ellenőrizte a
falugondnoki szolgálat működését. Elmondható, hogy alig találtak hibát, de
megjegyezték, hogy a falugondnok működését szabályozó, a falugondnokra
vonatkozó rendelete az önkormányzatnak elég régi, elavultnak mondható, 2008-ban
készült, ezért aktualizálni kellene a hatályos jogszabályokhoz.
Szabó Zoltán polgármester a falugondnoki szolgálatról szóló rendelet-tervezetet
vitára bocsátja.
Kéri a Képviselő-testületet, hogy fogadja el a rendelet-tervezetet.
Szabó Zoltán polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet - 4 fő döntéshozatalban való részvételével –
4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd megalkotta az alábbi
rendeletet:
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Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2014. (V.29.) önkormányzati rendelete
A falugondnoki szolgálatról
(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.)

4. Napirendi pont:
Indítványok, javaslatok.
Előadó: polgármester
Szabó Zoltán polgármester előterjesztést tesz az „Edelény és Környéke Szociális
Szolgáltató és Intézményt Működtető Intézményfenntartó Társulás” Társulási
Megállapodás módosítása tárgyában.
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Szabó Zoltán polgármester az előterjesztést vitára bocsátja.
Szabó Zoltán polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati
javaslatát.
A Képviselő-testület a javaslatot – 4 fő döntéshozatalban való részvételével – 4 igen,
0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő
határozatot:
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
39/2014.(V.28.) határozata
Tárgy: „Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt
Működtető Intézményfenntartó Társulás” Társulási
Megállapodásának módosításáról
Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az
„Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető
Intézményfenntartó Társulás” Társulási Megállapodásának módosításáról
szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1. Képviselő-testület a 108/2013.(IX.25.), a 146/2013.(XII.11.) és
a 8/2014.(II.26.) határozatokat hatályon kívül helyezi.
2. Képviselő-testület a 2013. július 1. napjától hatályos Társulási
Megállapodás módosítását a határozat 1. melléklete szerint
jóváhagyja.
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3. Képviselő-testület az egységes szerkezetű Társulási
Megállapodást – a határozat 2. mellékleteként – jóváhagyja.
4. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási
Megállapodás módosítása és az egységes szerkezetű
módosított Társulási megállapodás aláírására.
Határidő: 1-3. pont: azonnal
4. pont: 2014. május 31.
Felelős: polgármester, jegyző
Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző: Általánosságban felhívom a testületi tagok
figyelmét, hogy amennyiben olyan tevékenységhez akarják felhasználni a Hivatal,
illetve a Közös Hivatal dolgozójának munkáját munkaidőben, ami nem függ össze a
Képviselő-testület munkájával, illetve a Hivatal munkájával, kérem, hogy
egyeztessenek a polgármester úrral, illetve velem előtte.
Szabó Zoltán polgármester – mivel más hozzászólás, javaslat nem hangzott el,
megköszönte a képviselők megjelenését és a Képviselő-testület nyílt ülését bezárta.

K.m.f.
Szabó Zoltán
polgármester

Dr. Kernóczi Zsuzsanna
jegyző
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