Balajt Község Önkormányzatának
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu
6-2/2015.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 28. napján
(szerda) du. 13.00 órai kezdettel a Biztos Kezdet Gyerekház (3780 Balajt, Fő út 28. szám)
hivatali helyiségében megtartott rendkívüli nyílt ülésén.
Jelen vannak: Szabó Zoltán polgármester,
Csathó László alpolgármester,
Ádám Ferenc Györgyné képviselő és
Kovács Márta képviselő
Igazolatlanul van távol: Berzi István képviselő
Tanácskozási joggal jelen van:

Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző
Cserged Marianna jegyzőkönyvvezető

1-2. napirendi pontok tárgyalásánál:
Kiss Hajnalka – Biztos Kezdet Gyermekház Vezető
Miklós-Csathó Nikolett szakmai munkatárs
Baráth Imréné segítő munkatárs
Gányiné Kocsis Enikő EMET-Mentor
Rácz Józsefné EKTT koordinátor
Szabó Zoltán polgármester köszönti a rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülésen a résztvevőket,
majd megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel az 5 fős testületből 4 fő képviselő
jelen van.
Ismerteti a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint:
1./ Biztos Kezdet Gyerekház (Balajt) működésének bemutatása.
Előadó: polgármester
2./ Biztos Kezdet Gyerekház (tovább) működtetésére kiírt pályázatról döntés.
Előadó: polgármester
Szabó Zoltán polgármester megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban a Képviselőtestület tagjai részéről van-e észrevétel, javaslat, indítvány.
Képviselő-testület tagjai részéről a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjával kapcsolatban észrevétel,
javaslat, indítvány nem volt.
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Szabó Zoltán polgármester javasolja a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjának az elfogadását, a
javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot - 4 fő döntéshozatalban való részvételével - 4 igen, 0 nem
szavazattal, 0 tartózkodás mellett fogadta el - határozat hozatal nélkül - az alábbiak szerint:
1./ Biztos Kezdet Gyerekház (Balajt) működésének bemutatása.
Előadó: polgármester
2./ Biztos Kezdet Gyerekház (tovább) működtetésére kiírt pályázatról döntés.
Előadó: polgármester
Tárgyalt napirendi pontok:
1./ Biztos Kezdet Gyerekház (Balajt) működésének bemutatása.
Előadó: polgármester
2./ Biztos Kezdet Gyerekház (tovább) működtetésére kiírt pályázatról döntés.
Előadó: polgármester
1./ Napirendi pont tárgya:
Biztos Kezdet Gyerekház (Balajt) működésének bemutatása.
Előadó: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Szabó Zoltán polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy az Edelényi Kistérség
Többcélú Társulás Elnöke kereste meg az önkormányzatot a Biztos Kezdet Gyerekházak
továbbműködtetése tárgyában. A Társulás hozott egy határozatot, hogy nem szeretnék tovább
működtetni a gyerekházat. Két évvel ezelőtt a kistérség nyert pályázaton pénzt. 4 Biztos Kezdet
Ház üzemel, Edelény, Balajt, Bódvalenke és Szendrő telephellyel. Történtek átalakítások,
felújítások, az önkormányzat rendbe tette a gyerekházat, a kezdeti nehézségek ellenére azóta is jól
működik. A gyerekház otthonos, családias. A pályázattal kapcsolatban 2015. évre 300 milliós
keretet állapítottak meg. A hírek szerint ez az összeg fog emelkedni, a duplájára fog nőni a
támogatás összege, 600 millióra. A támogatás havi összege is várhatóan nőni fog, pontos összeget
még nem tudunk mondani.
A program maradvány költségeiből történő hosszabbítást kérte a Társulás, amelyre kedvező esetben
maximum 2015. július 31-ig nyílna lehetőség. A pályázat május 01. napjától fog élni, a pénz
lehívására a hosszabbítás után kerülhet sor.

Kiss Hajnalka Biztos Kezdet Gyerekház Vezető: Balajton 2013. október 22-én nyitották meg a
gyermekházat a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet által bonyolított „Komplex program a
gyermekszegénység ellen az Edelényi Kistérségben”. A gyerekház kialakítását az önkormányzat
segítségével sikerült megvalósítani, így a gyerekházra vonatkozó követelményeknek megfelelnek.
Céljuk a 0-5 éves nem óvodás, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű
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gyermekek, családok segítése. A védőnői szolgálattal, gyermekjóléti szolgálattal kapcsolatot
felvették. Naponta 4 órát foglalkoznak a gyerekekkel, családot látogatnak, programokat szerveznek.
A programokat ingyenesen vehetik igénybe, mosási, főzési lehetőséget tudnak biztosítani az arra
rászorulók részére.
Szabó Zoltán polgármester megjegyzi, hogy mindenki attól félt, hogy Balajton nem lesz meg az
indikátori szám.
Gányiné Kocsis Enikő EMET-mentor: Fontosnak tartja a napi foglalkozásokon odáig eljutni,
hogy az alapvető dolgokat a gyerekek és családok megtanulják. Felhívja a figyelmet arra, hogy
amennyiben nem teljesítik a törvényben foglaltakat, visszafizetési kötelezettséggel jár.
Szabó Zoltán polgármester megköszöni a tájékoztatást a gyerekház működéséről.
2./ Napirendi pont tárgya:
Biztos Kezdet Gyerekház (tovább) működtetésére kiírt pályázatról döntés
Előadó: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Csathó László alpolgármester támogatja a pályázat benyújtását, reméli sikeres lesz a pályázat.
(Képviselő-testület üléséről Csathó László alpolgármester távozik, így a jelenlévő képviselők
száma: 3 fő)
Rácz Józsefné EKKT koordinátor véleménye, hogy a falunak szüksége van a gyerekházra.
Kovács Márta képviselő véleménye, hogy nyilvánossá kell tenni, mutassák meg magukat,
szervezzenek programokat, rendezvényeket.
Szabó Zoltán polgármester összefoglalva az elhangzottakat, szakmai részről és pénzügyi oldalról
is szó volt a Biztos Kezdet Gyerekház további működtetésének szükségességéről. A pályázat fogja
fedezni a működéshez szükséges költségeket. A gázfűtés helyett, ami hatalmas összeget visz el,
jövőre más fűtési módra fognak áttérni. Szeretnének faaprító gépet venni, a fűtést aprított fával
biztosítani. A telefon vezetékes lesz, költségként kell számolni a vízdíjjal és a villanydíjjal. 2 fő
munkavállalót lehet a programba felvenni.
Szabó Zoltán polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot - 3 fő döntéshozatalban való részvételével - 3 igen, 0 nem
szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő határozatát:
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2015. (I.28.) H A T Á R O Z A T
Tárgy: Biztos Kezdet Gyerekház (tovább) működtetésére kiírt
pályázatról döntés
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Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:
Képviselő-testület) megtárgyalta a Biztos Kezdet Gyerekház (tovább)
működtetésére kiírt pályázatról szóló előterjesztést.
1. Képviselő-testület
megismerte
az
Emberi
Erőforrások
Minisztériumának Biztos Kezdet Gyerekházak kapacitás befogadására
vonatkozó pályázati felhívását.
2. Képviselő-testület kinyilatkozza, hogy a TÁMOP-5.2.3.A-12/1-20120012. „Komplex program megvalósítása a gyermekszegénység ellen az
Edelényi Kistérségben” című projekt befejezését követő naptól tovább
kívánja működtetni - pályázati forrásból - a Balajti Micimackó Biztos
Kezdet Gyerekházat (3780 Balajt, Fő út 28. szám).
3. Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az Emberi Erőforrások
Minisztere a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások
finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008.(VII.30.) Kormányrendelet
alapján kiírt pályázati felhívásra Balajt Község Önkormányzata
pályázatot nyújtson be kapacitásbővítésre a Biztos Kezdet Gyerekházak
befogadására és állami támogatására.
4. Képviselő-testület büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik arról,
hogy adó-, járulék, illeték-, valamint vámtartozása nincs,
köztartozásmentes adózónak minősül.
5. Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a Nemzeti Adó és
Vámhivatal által vezetett köztartozásmentes adózói adatbázisban
szerepel.
6. Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a tárgyévet megelőző 5 évben
kapott állami támogatásokkal elszámolt.
7. Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy vállalja a statisztikai célú
adatszolgáltatást a Központi Statisztikai Hivatal felé.
Határidő: 2015. február 5., illetve a 2.) pont: a projekt befejezését
követő nap
Felelős: polgármester, jegyző
Szabó Zoltán polgármester megköszönte a képviselők megjelenését és a nyílt rendkívüli ülést
bezárta.
K.m.f.

Szabó Zoltán
polgármester
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Dr. Kernóczi Zsuzsanna
jegyző

