Balajt község Önkormányzatának
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu
82-8/2014.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25.
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
Csathó László
Berzi István
Kiss Ferencné
Szabó László

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Kernóczi Zsuzsa
Cserged Marianna

jegyző
igazgatási előadó,
jegyzőkönyvvezető

1. napirendi pont tárgyalásánál: Borsodi László üzletág igazgató az ÉHG.
Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. (Kazincbarcika)
Szabó Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a
Képviselő-testület munkaterv szerinti nyílt ülése határozatképes, mivel a testület 5
tagja közül mind az 5 fő jelen van.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére:
Javasolt napirendi pontok:
1. Tájékoztató a lejárt idejű nyílt ülésen hozott határozatok végrehajtásáról
és az elmúlt testületi ülés óta végzett munkáról.
Előadó: polgármester
2. A településen közszolgáltatást végző szervezetek tájékoztatója (ivóvíz,
folyékony és szilárd hulladék, villamos energia, gáz).
Előadó: közszolgáltatást végző szervezetek képviselői

3. Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők
településen végzett tevékenységéről.
Előadó: elnök

Egyesületének

tájékoztatója

a

4. A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló
8/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: jegyző
5. Balajt Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályairól szóló
5/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: jegyző
6. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: jegyző

szóló

3/2014.(II.27.)

7. Óvodás korú gyermekek óvodába történő
86/2013.(VIII.28.) határozat visszavonása.
Előadó: polgármester

szállításáról

hozott

8. Balajt Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek megállapítása a költségvetési évet követő
három évben.
Előadó: polgármester
9. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére,
elszállítására és elhelyezésére irányuló helyi közszolgáltatásról szóló
2/2014.(I.30.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: jegyző
10. Indítványok, javaslatok.
Zárt ülés:
1. Jelentés a lejárt idejű zárt ülésen hozott határozatok végrehajtásáról.
Előadó: polgármester
2. Szociális segélykérelmek elbírálása.
Előadó: igazgatási előadó
Szabó Zoltán polgármester javasolja a Képviselő-testületnek a 2. napirendi pontot
1. napirendi pontként tárgyalni.
Szabó Zoltán polgármester a módosító javaslatot szavazásra bocsátja.
A Képviselő-testület a módosító javaslatot 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett elfogadta.

A Képviselő-testület az ülés javasolt napirendjét – a módosítással együtt - 5 fő
döntéshozatalban való részvételével - 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett - fogadta el az alábbiak szerint:
Elfogadott napirendi pontok:
1. A településen közszolgáltatást végző szervezetek tájékoztatója (ivóvíz,
folyékony és szilárd hulladék, villamos energia, gáz).
Előadó: közszolgáltatást végző szervezetek képviselői
2. Tájékoztató a lejárt idejű nyílt ülésen hozott határozatok végrehajtásáról
és az elmúlt testületi ülés óta végzett munkáról.
Előadó: polgármester
3. Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők
településen végzett tevékenységéről.
Előadó: elnök

Egyesületének

tájékoztatója

a

4. A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló
8/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: jegyző
5. Balajt Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályairól szóló
5/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: jegyző
6. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: jegyző

szóló

3/2014.(II.27.)

7. Óvodás korú gyermekek óvodába történő
86/2013.(VIII.28.) határozat visszavonása.
Előadó: polgármester

szállításáról

hozott

8. Balajt Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek megállapítása a költségvetési évet követő
három évben.
Előadó: polgármester
9. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére,
elszállítására és elhelyezésére irányuló helyi közszolgáltatásról szóló
2/2014.(I.30.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: jegyző
10. Indítványok, javaslatok.
Zárt ülés:
1. Jelentés a lejárt idejű zárt ülésen hozott határozatok végrehajtásáról.
Előadó: polgármester

2. Szociális segélykérelmek elbírálása.
Előadó: igazgatási előadó
Tárgyalt napirendi pontok:
1. A településen közszolgáltatást végző szervezetek tájékoztatója (ivóvíz,
folyékony és szilárd hulladék, villamos energia, gáz).
Előadó: közszolgáltatást végző szervezetek képviselői
2. Tájékoztató a lejárt idejű nyílt ülésen hozott határozatok végrehajtásáról
és az elmúlt testületi ülés óta végzett munkáról.
Előadó: polgármester
3. Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők
településen végzett tevékenységéről
Előadó: elnök

Egyesületének

tájékoztatója

a

4. A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló
8/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: jegyző
5. Balajt Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályairól szóló
5/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: jegyző
6. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: jegyző

szóló

3/2014.(II.27.)

7. Óvodás korú gyermekek óvodába történő
86/2013.(VIII.28.) határozat visszavonása.
Előadó: polgármester

szállításáról

hozott

8. Balajt Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek megállapítása a költségvetési évet követő
három évben.
Előadó: polgármester
9. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére,
elszállítására és elhelyezésére irányuló helyi közszolgáltatásról szóló
2/2014.(I.30.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: jegyző
10. Indítványok, javaslatok.

Zárt ülés:
1. Jelentés a lejárt idejű zárt ülésen hozott határozatok végrehajtásáról.
Előadó: polgármester
2. Szociális segélykérelmek elbírálása.
Előadó: igazgatási előadó

A napirend tárgyalása:

1. Napirendi pont:
A településen közszolgáltatást végző szervezetek tájékoztatója (ivóvíz,
folyékony és szilárd hulladék, villamos energia, gáz).
Előadó: közszolgáltatást végző szervezetek képviselői
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Szabó Zoltán polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen az ÉHG
Északmagyarországi Hulladékgazdálkodó Zrt. (Kazincbarcika) képviseletében
Borsodi László üzletág igazgató urat, aki szóban ad tájékoztatást a Képviselőtestületnek a településen végzett települési szilárd hulladék közszolgáltatási
tevékenységükről.
Tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy a többi közszolgáltató írásban
megküldte a tájékoztatót.
Felkéri Borsodi László igazgató urat a szóbeli tájékoztató megtartására.
Borsodi
László
üzletág
igazgató
Hulladékgazdálkodó Zrt. képviseletében:

az

ÉHG.

Északmagyarországi

Nagy tisztelettel köszöntöm a testületi ülés résztvevőit, mint polgármester úr mondta,
egyedüli szolgáltatóként jöttem el, és személy szerint én, valószínűleg utoljára. Mint
bizonyára értesültek róla, az ÉHG Zrt., amely közel húsz éven keresztül végezte a
kötelező közszolgáltatást ezen a településen is, az új hulladékgazdálkodási
törvénynek nem felel meg, mivel mi részben magáncég vagyunk, tehát nincs a
törvényi előírásnak megfelelő többségi önkormányzati vagy állami tulajdon a cégben,
illetve mivel mi foglalkozunk veszélyes hulladékkal is, veszélyes hulladék
ártalmatlanításával. Ez is kizáró, nem lehet mással foglalkozni, úgyhogy sajnos a
cégünk így nem felel meg ezeknek a kritériumoknak.
A köztünk lévő szerződés, ami tíz éves, hosszú távú szerződés volt, 2012.december
31-én lejárt, de mivel az új hulladékgazdálkodási törvény előírásainak nagyon sokan
nem feleltek meg, így nem tudták rögtön alkalmazni, ezért egy évvel meg lett
hosszabbítva 2013.december 31-ig.

2014-től pedig, mivel az önkormányzatok által létrehozni kívánt, félig meddig létre is
hozott, nonprofit kft. a Zöld Völgy nevezetű nonprofit kft. nem tudta megkezdeni a
működését, ezért ez év január 1-től a katasztrófavédelem, mint kijelölt hatóság
társaságunkat is kijelölte, mint ideiglenesen szolgáltatást végző. Kijelölt cég lettünk,
ez lényegében 6 hónapra, illetve egyszer lehet még 3 hónappal meghosszabbítani,
tehát szeptember végéig szólhatna, illetve a Zöld Völgy Nonprofit Kft. működésének
megkezdéséig szól a megbízatásunk. Mi azóta is folyamatosan végezzük a
szolgáltatást mind a 75 településünkön. Úgy nézett ki, hogy július elsejével a Zöld
Völgy elkezdi működését. Polgármester úrral váltottunk egy pát szót arról, hogy önök
is megkapták az értesítést, hogy a pénteki újabb társulási ülés elmarad, mivel a
befektető konzorcium nem tudja aláírni a megállapodást, mert olyan kritériumokat tett
bele a Zöld Völgy, ami számukra elfogadhatatlan. Még további egyeztetés
szükséges. Aki már régóta önkormányzati képviselő az bizonyára tudja, de aki
esetleg nem, a Cirkont, a ÉHG és az OHG fizette, illetve szervezte, indította el ezt a
Sajó-Bódva Völgyi Önkormányzati Társulást annak idején. Ez a Társulás pályázott
annak idején az uniós csatlakozás előtt, 2000-ben új hulladéklerakóra, illetve
gépekre, berendezésekre, tehát egy új hulladékgazdálkodási rendszernek a
megteremtésére. Sikeres volt a pályázat, nyert és ebben valósult meg a Sajókazai
Hulladékkezelő Centrum. Lényegében az összértéke a pályázatnak 3,4 tized milliárd
forint volt, amiből 50%-ot adott az Unió, 40%-ot tett mellé a Magyar Állam és 10%,
tehát 340 millió forint lett volna az önkormányzatokat terhelő lakosság arányos
önrész. Ezt sem kellet megfizetni az önkormányzatoknak, hanem a három cég
átvállalta és állta a 340 millió forintot, valamint az egész beruházást, ahogy
megvalósult Sajókazán. Az ingatlan is az ÉHG. tulajdonába volt és ezt is ingyen a
Társulás rendelkezésére bocsájtottuk, tehát átadtuk cserébe, hogy 25 éven keresztül
működtessük a rendszert. Nem is lett volna ebből semmi hiba, igyekeztünk olyan
díjjal szolgáltatni, ami az országos átlagár alatt volt bőven, és úgy gondolom, hogy
mindig meg tudtunk egyezni mindegyik polgármesterrel, testülettel. Ekkor jött a
számunkra végzetesnek mondható törvény, ami a cégnek a végét jelenti.
Előbb említettem, hogy mivel nem tudott fölállni a Zöld Völgy július 1-gyel, majd
gondolom, 1-2 hónapot még csúszik, nem tudom megmondani, hogy mikor lesz, de
itt a lényeg az, hogy nyilván a befektetők, konzorciumi tagok egy olyan
megállapodást tudnak csak aláírni, ahol a veszteségeik úgymond bizonyos részben
térülnek. Így teljesen ki lettünk semmizve. A fizikai dolgozókat a Zöld Völgy átveszi.
Közben még volt egy pályázat is, amit ugye a cégünk finanszírozott a szelektív
hulladékgyűjtési rendszer továbbfejlesztése címen, amiben 19 db 30 milliós autó
került beszerzésre. Durván egy éve már ott állnak a telepen, mert ugye a társulás
pályázott, mi csak szerveztük, megfizettük, de ugye ő a tulajdonos, tehát nem tudtuk
használatba venni. Úgyhogy most sajnos megy ez a kicsit húzd meg ereszd meg
elszámolás. Mint már mondtam a fizikai dolgozók egy részét átveszik, velünk nyilván
nem kívánnak együtt dolgozni, azért is mondtam, hogy én utoljára tettem
tiszteletemet önöknél.
Bár én nem készültem abból, hogy Balajtnak volt-e 1-2 hónap díjtartozása vagy sem,
de ez nem is lényeges. Van, aki fél évet tartozott, de mindegyik önkormányzat

életében volt fizetési nehézség, mi ezt elnéztük, mert a veszélyes hulladék
ártalmatlanításból bejött profit terhére tudtuk finanszírozni ezeket az átmeneti fizetési
gondokat. Egy biztos, a Zöld Völgy többek között azért nem tud indulni, mert nincs
pénze, tehát annyi pénze sincs, hogy mert miből lenne, hiszen ez egy új cég, itt az
önkormányzatoknak bele kell tennie a súlyos milliókat ahhoz, hogy ő tudjon működni,
tudjon bért fizetni, tudjon üzemanyagot vásárolni. A vége felé nálunk is volt olyan
önkormányzat, aki majd egy évvel tartozott. Olyat akarnak beletenni az
önkormányzatokkal kötendő szedődésbe, hogy amennyiben nem fizet, akkor nem
szolgáltat. Ez valahol jogos, de ezt nem teheti meg, mert kötelező közszolgáltatás.
Én nagyon sajnálom, nagyon jól éreztem magam itt a cégnél, most januárban volt,
hogy 20 éve dolgozom itt. Előtte a Miskolci közterület fenntartónál dolgoztam ugyan
ezen a területen, tehát már 34 évet ebben ténykedtem az 56-ból. Szeretném
megköszönni a hosszú évek alatt nyilvánított barátságukat, lojalitásukat. Igyekeztünk
mindig, minden önkormányzattal megegyezni, mivel tudjuk az önkormányzatok is
egyre nehezebb helyzetben vannak, mert feladat van, forrás nincs. Megköszönöm
még egyszer a lehetőséget!
Szabó Zoltán polgármester: Én is csak a jó együttműködésről tudok beszámolni az
évek folyamán. Kisebb fizetési nehézségeink a mi önkormányzatunknak is voltak, de
mindig sikerült megoldani. Sajnálom, hogy a régi dolgozókat nem fogja átvenni az új
szolgáltató szervezet, akik már ismerték az önkormányzatok gondjait, és ennek
tudatában tárgyaltak az önkormányzatokkal. Megköszönöm Borsodi úrnak a kimerítő
tájékoztatást és a többi közszolgáltatást végző szervezet tájékoztatóját, illetve az
előterjesztést vitára bocsátom.
Szabó Zoltán polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati
javaslatát.
A Képviselő-testület a javaslatot - 5 fő döntéshozatalban való részvételével - 5 igen,
0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi
határozatot:

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
42/2014.(VI.25.) határozata
Tárgy: A településen közszolgáltatást végző szervezetek
tájékoztatója (ivóvíz, folyékony és szilárd hulladék,
villamos energia, gáz).
Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
a településen közszolgáltatást végző szervezetek
-

ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen
Működő Részvénytársaság, az
ÉHG.
Északmagyarországi
Hulladékgazdálkodó
Zrt.
(Kazincbarcika), az

-

ÉMÁSZ. Hálózati Kft. )(Miskolc, valamint a
TIGAZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság
(Hajdúszoboszló)

tájékoztatóját a településen végzett tevékenységéről.
Képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat – a határozat
mellékleteként – tudomásul veszi.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

2. Napirendi pont
Jelentés a lejárt idejű nyílt ülésen hozott határozatok végrehajtásáról.
Előadó: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Szabó Zoltán polgármester az előterjesztést vitára bocsátja.
Szabó Zoltán polgármester az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra
bocsátja.
A Képviselő-testület a javaslatot - 5 fő döntéshozatalban való részvételével - 5 igen, 0
nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi
határozatot:

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
43/2014.(VI.25.) határozata
Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű nyílt ülésen hozott
határozatok végrehajtásának állásáról
Balajt
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok
végrehajtásának állásáról szóló jelentést és azt elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Szabó Zoltán polgármester: Elkezdődőt a szociális nyári gyermekétkeztetés,
amivel kapcsolatban az étel minőségére vonatkozóan kifogást nem hallottam. Kisebb
problémát okozott, hogy mint ahogyan tudjátok is, párhuzamosan a Borsodi Iskola
táboroztat. Azon gyerekek névsorát, akik részt vesznek a táboroztatásban az iskola

megküldte, és abban állapodtunk meg az iskolával, hogy ők ott kapják meg az
ebédet, tehát a kiszállítandó mennyiségből kikerültek. Az a probléma, hogy nem
minden gyerek ment el a táborba, az iskolának pedig nem szólt a szülő, és itthon
keresi a gyereke ebédjét.
A Startmunka-program keretében készülnek a kapubeállók. A Kossuth úton lassan
már elkészülnek, következik a Szabadság út, illetve párhuzamosan már elkezdik a
Szabadság úton is a földmunkákat. A növényzet kaszálása folyamatosan történik a
településen.
3. Napirendi pont
Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők egyesületének tájékoztatója a településen
végzett tevékenységéről.
Előadó: elnök
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Szabó Zoltán polgármester: Az elnök asszony a testületi ülésre meghívást kapott,
nem tudott megjelenni, de írásos tájékoztatóját megküldte. Elmondhatom, hogy mióta
elnök asszony nem tagja a képviselő-testületünknek azóta is tartjuk a kapcsolatot,
többször beszélgetünk a település dolgairól. Működnek, tevékenykednek, a konkrét,
aktuális programjaikról nincs tudomásom. Az előterjesztést vitára bocsátom.
Szabó Zoltán polgármester az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra
bocsátja.
A Képviselő-testület a javaslatot - 5 fő döntéshozatalban való részvételével – 5 igen,
0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi
határozatot:
Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
44/2014. (VI.25.) határozata
Tárgy: Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesületének
tájékoztatója a településen végzett tevékenységéről
Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta a Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők
Egyesületének tájékoztatóját a településen végzett
tevékenységéről.
Képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat – a határozat
mellékleteként – tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

4. Napirendi pont
A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi
8/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Előadó: jegyző

szabályairól

szóló

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző: A következő napirendi pontok előtt el szeretném
mondani, hogy a következőkben az önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára kerül
sor. A rendeletek felülvizsgálatát a jogszabályok változása, illetve azoknak való
megfelelés indokolja, továbbá a Kormányhivatal teszi a törvényességi észrevételeit
az önkormányzatok felé, melyeket próbálunk végrehajtani. Adódhatnak olyan
gyakorlati problémák is, amelyek szükségessé teszik a rendeletek felülvizsgálatát,
illetve módosítását. Visszatérve a 4. napirendi pontra, a szociális igazgatás és
szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítására
azért van szükség, mert az önkormányzati rendeletbe bekerült, hogy a rendszeres
szociális segélyben részesülő aktív korúak ellátására jogosult személy köteles
együttműködni az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő szolgálatával,
mint az önkormányzat által kijelölt szervvel. Ugyanakkor az 1993. évi III. törvény
ebből a körből kiveszi az egészségkárosodott személyeket, akiknek nem írható elő
az együttműködési kötelezettség.
Szabó Zoltán polgármester a rendelet-tervezetet vitára bocsátja.
Kéri a Képviselő-testületet, hogy fogadja el a rendelet-tervezetet.
Szabó Zoltán polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja.
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet - 5 fő döntéshozatalban való részvételével
– 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd megalkotta az
alábbi rendeletet:
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelete
A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi
8/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

szabályairól

szóló

(A Rendelet a jegyzőkönyv melléklete.)

5. Napirendi pont
Balajt Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
5/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: jegyző

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző: Balajt Község Önkormányzata Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítását egy gyakorlati ügy vetette fel.
Érkezett a hivatalhoz egy adatigénylés, melyben az adatigénylő a nyílt képviselőtestületi ülések hangfelvételéről kér másolatot. Az 5/2013. (VI.27.) önkormányzati
rendelt 38. § (2) bekezdésére tekintettel, erre hivatkozva az adatigénylés
teljesítésére nem került sor. Az adatigénylő a levelünket elküldte a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, ami küldött egy részletes
tájékoztató levelet, melynek van egy olyan része, amely a hivatkozott rendeletet
alkotó Képviselő-testületnek van címezve, melyet összefoglalnék. Az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságáról szóló törvényre hivatkozva, a
levélben korábban kifejtettekre tekintettel ajánlást tesz Balajt Község Önkormányzata
SZMSZ-nak, hivatkozott 38. § (2) bekezdésének felülvizsgálatára, illetve
módosítására. A korábban kifejtetteken értendő, hogy nem lehet korlátozni az
adatigénylést a nyílt ülés tekintetében, a korlátozás csak a zárt ülés tekintetében
tarható meg. Ezekre tekintettel történt meg a módosító rendelet-tervezet elkészítése,
melynek megvitatását, illetve elfogadását kérem a Képviselő-testülettől.
Berzi István képviselő: Kérdezném jegyző asszonyt, hogy van-e valamilyen
törvényi akadálya, hogy a Hivatal levelét a Képviselő-testület megismerhesse?
Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző: Tekintettel arra, hogy a levél személyi adatokat is
tartalmaz…
Berzi István képviselő: Amennyiben az érintett hozzájárul?
Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző: Szerintem akkor megismerheti a testület.
Berzi István képviselő: Hozzájárulok a levél ismertetéséhez.
Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző felolvasta a Nemzeti Adatvédelmi
Információszabadság Hatóság levelét, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

és

Szabó Zoltán polgármester a rendelet-tervezetet vitára bocsátja.
Kéri a Képviselő-testületet, hogy fogadja el a rendelet-tervezetet.
Szabó Zoltán polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja.
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet – 5 fő döntéshozatalban való részvételével
– 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd megalkotta az
alábbi rendeletet:
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelete
Balajt Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
5/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A Rendelet a jegyzőkönyv melléklete.)

6. Napirendi pont
Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.(II.27.) önkormányzati
rendelet módosítása.
Előadó: jegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző: Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
rendelet módosítására szintén a törvényi megfelelés miatt van szükség, ugyanis az
önkormányzati rendelet félévenkénti, míg az államháztartásról szóló törvény
negyedévenkénti módosítást ír elő. A módosító rendelet-tervezet ezt a módosítást
tartalmazza.
Szabó Zoltán polgármester a rendelet-tervezetet vitára bocsátja.
Kéri a Képviselő-testületet, hogy fogadja el a rendelet-tervezetet.
Szabó Zoltán polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja.
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet - 5 fő döntéshozatalban való részvételével
– 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd megalkotta az
alábbi rendeletet:
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2014.(VI.26.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
önkormányzati rendelet módosításáról

szóló

3/2014.

(II.27.)

(A Rendelet a jegyzőkönyv melléklete.)

7. Napirendi pont
Óvodás korú gyermekek óvodába történő szállításáról hozott 86/2013. (VIII.28.)
határozat visszavonása.
Előadó: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző: A Képviselő-testület 2013 augusztusában az
óvodás korú gyermekek óvodába történő szállításával kapcsolatban hozott egy
döntést, született egy határozat. Ezzel kapcsolatban a Kormányhivatal Törvényességi
Főosztályától kaptunk egy jelzést, hogy ez a döntés a köznevelési törvénnyel nincs
összhangban. Az előterjesztés tartalmazza, hogy miért nincs összhangban. Az
előterjesztés ennek a határozatnak a visszavonását tartalmazza azért, hogy ne
legyen a köznevelési törvénnyel ellentétes önkormányzati döntés.
Szabó Zoltán polgármester az előterjesztést vitára bocsátja.

Berzi István képviselő: Ennek a határozatnak a visszavonása ténylegesen már
semmi sem változtat, mert a döntés a 2013/2014. nevelési évre vonatkozott, aminek
tulajdonképpen már vége van.
Szabó Zoltán polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati
javaslatát.
A Képviselő-testület a javaslatot – 5 fő döntéshozatalban való részvételével – 5 igen,
0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi
határozatot:
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
45/2014.(VI.25.) határozata
Tárgy: Óvodás korú gyermekek óvodába történő szállításáról
hozott 86/2013. (VIII.28.) határozat visszavonása
Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja
a 86/2013. (VIII.28.) határozatát, melyben döntött az óvodás korú
gyermekek óvodába történő szállításáról a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (2) bekezdésében foglaltakra,
mivel az önkormányzat köteles gondoskodni az óvodai nevelésről.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

8. Napirend
Balajt Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapítása a költségvetési évet követő három évben.
Előadó: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző: Ennek a napirendi pontnak a tárgya ismerős lehet,
mert a múlt évben is kellett erről döntenie a testületnek. Az államháztartásról szóló
törvény szerint az önkormányzatnak a költségvetési rendelet elfogadásáig
határozatban kell megállapítania az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredői fizetési
kötelezettségeinek várható összegét a költségvetési évet követő három évre
figyelembe véve a Stabilitási törvényben meghatározottakat. Ezt az összeget
tartalmazza a határozat mellékletét képező táblázat, mely minden szabályozásnak
megfelel. Az elhangzottakra tekintettel készült a határozati javaslat.
Szabó Zoltán polgármester az előterjesztést vitára bocsátja.
Kéri, hogy a Képviselő-testület hozza meg a döntést.
Szabó Zoltán polgármester az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra
bocsátja.

Képviselő-testület a javaslatot – 5 fő döntéshozatalban való részvételével – 5 igen, 0
nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő
határozatot:

Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
46/2014.(VI.25.) határozata
Tárgy: Balajt Község Önkormányzat adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
megállapítása a költségvetési évet követő három
évben.
1. Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 29/A. §-ban
foglaltak alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint a
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv.
(Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2014. évet követő
három évre várható összeget a határozat mellékletét képező
táblázatban foglaltak szerint jóváhagyja.
2. A megállapított összegek alapján az Önkormányzat megfelel a
Stabilitási tv. 10. § (3) bekezdésében foglalt követelményeknek, mely
szerint „ az önkormányzat a 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot
keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési
kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének
végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi
saját bevételeinek 50 %-át.”
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Melléklet a 46/2014.(VI.25.) határozathoz

Megnevezés
1.
Helyi adók
Osztalékok,koncessziós
díjak
Díjak, pótlékok, bírságok
Tárgyi eszközök,
immateriális javak, vagyoni
értékű jog értékesítése,
Vagyonhasznosításból
származó bevételek

Sorszám
2.
1

Saját bevétel és adósságot keletkeztető
ügyletből eredő fizetési kötelezettség
2014
2015
2016
2017
3.
4.
5.
6.
1426
1160
1160
1200

Összesen
7=(3+4+5+6)
7.
4946

2
3

50

56

56

60

222

4

0

0

0

0

0

Részvények, részesedések,
értékesítése

5

0

0

0

0

0

Vállalatértékesítésből,
privatizációból származó
bevételek

6

0

0

0

0

0

Saját bevételek (01+…+7)

7
8

1476

0
1216

0
1216

0
1260

5168

Saját bevételek (08. sor) 50
%-a

9

738

608

608

630

2584

Előző év(ek)ben keletkezett
tárgyévi fieztési
kötelezettség (11+……+17)

10

0

0

0

0

0

Felvett, átvállalt hitel és
annak tőketartozása

11

0

0

0

0

0

Felvett, átvállalt kölcsön és
annak tőketartozása

12

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Halasztott fizetés

13
14
15
16

Kezességvállalásból eredő
fizetési kötelezettség

17

0

0

0

0

0

Tárgyévben keletekezz, III.
kötelező, tárgyévet terhelő
fizetési kötelezettség
(19+….+25)

18

0

0

0

0

0

Felvett, átvállalt hitel és
annak tőketartozása

19

0

0

0

0

0

Kezességvállalással
kapcsolatos megtérülés

Hitelviszonyt megtestesítő
értékpapír
Adott váltó
Pénzügyi lízing

Hitelviszonyt megtestesítő
értékpapír

Halasztott fizetés

20
21
22
23

Kezességvállalásból eredő
fizetési kötelezettség

24

Fieztési kötelezettség
össszesen (10+18)

25

0

0

0

0

0

Fizetési kötelezettséggel
csökkentett saját bevétel
(09-25)

26

738

608

608

630

25/84

Adott váltó
Pénzügyi lízing

9. Napirendi pont
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására
és elhelyezésére irányuló helyi közszolgáltatásról szóló 2/2014.(I.30.)
önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: jegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző: Ezzel kapcsolatban a Kormányhivatal
törvényességi felhívására már tettünk egy módosítást, mert olyan korlátozást
tartalmazott, melyet nem tartalmazhatott volna. Akkor ugyancsak ennek a 6. § (1)
bekezdésének a módosítása történt meg, amit most teljes egészében ki kell venni a
rendelet szövegéből, mert az önkormányzat a közszolgáltatóra nézve a Végrehajtási
törvényben, illetve a Kormányrendeletben foglaltaknál szigorúbb feltételt határozott
meg. A módosító rendelet-tervezet ennek a bekezdésnek a hatályon kívül
helyezésére tesz javaslatot.
Szabó Zoltán polgármester a 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 - 5 fő döntéshozatalban való részvételével –
5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd megalkotta az alábbi
rendeletet:
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2014.(VI.26.) önkormányzati rendelete
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására
és elhelyezésére irányuló helyi közszolgáltatásról szóló 2/2014.(I.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(Rendelet a jegyzőkönyv melléklete.)
10. Napirendi pont
Indítványok, javaslatok.
Szabó Zoltán polgármester: Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása szombaton,
28.-án szakmai napot rendez a edelényi Császta szőlőhegyen, amiről már korábban
tájékoztattalak titeket. Úgy döntött a Közös Hivatal, hogy az önkormányzatok együtt
vesznek részt rajta, és a Közös Hivatal viseli az esetleges pénzügyi költséget,
gondolok itt a főzéshez szükséges anyagiakra. A korábbiakhoz hasonlóan egész
napos sport, egészségügyi program, főzőverseny, előadók várják a részvevőket.
Szeretném, ha a Képviselő-testület tagjai, illetve a hivatal dolgozói közül minél
többen részt vennének ezen az eseményen.
Szabó Zoltán polgármester - bejelenti, hogy önkormányzati hatósági ügyek
tárgyalására zárt ülésen kerül sor -, megköszönte a képviselők megjelenését és a
nyílt ülést bezárta.
A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.
K. m. f.
Szabó Zoltán
polgármester

Dr. Kernóczi Zsuzsanna
jegyző

