Balajt Község Önkormányzatának
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu
6-11/2015.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 24. napján
(szerda) de. 1030 órai kezdettel a Községháza (3780 Balajt, Fő út 55.szám)
hivatali helyiségében megtartott munkaterv szerinti nyílt ülésén.
Jelen vannak: Szabó Zoltán polgármester, Csathó László alpolgármester,
Ádám Ferenc Györgyné képviselő, Berzi István képviselő és Kovács Márta
képviselő
Tanácskozási joggal jelen van:

Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző
Cserged Marianna jegyzőkönyvvezető
Kisida Gáborné gazdálkodási ügyintéző

1./ Napirendi pont tárgyalásánál:
Halász Béla ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. képviseletében
2./ Napirendi pont tárgyalásánál:
Kisida Gáborné gazdálkodási ügyintéző
Szabó Zoltán polgármester köszönti a nyílt képviselő-testületi ülésen a résztvevőket, majd
megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel az 5 fős testület teljes létszámmal
jelen van.
Ismerteti az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint:
1. Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi
költségvetéséről szóló 1/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Előadó: polgármester
2. Jelentés a lejárt határidejű nyílt ülésen hozott határozatok végrehajtásáról.
Előadó: polgármester
3. Beszámoló

a településen végzett folyékony kommunális hulladék-szállítással
kapcsolatos feladatellátásról.
Előadó: ÉRV. Zrt. vezérigazgatója (képviselője) vagy polgármester

4. Beszámoló a települési szilárd hulladék-szállítással kapcsolatos feladatokról és
tapasztalatokról.
Előadó: ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. ügyvezetője (képviselője) vagy polgármester
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5. Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesületének tájékoztatója a településen végzett
tevékenységéről.
Előadó: Egyesület elnöke vagy polgármester
6. Támogatási igény benyújtása víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak
csökkentéséről.
Előadó: polgármester
7. II. számú fogorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosításáról, tartós
helyettesítéséről.
Előadó: polgármester
8. Indítványok, javaslatok
Zárt ülés:
1. Települési támogatás kérelmek elbírálása.
Előadó: polgármester
Szabó Zoltán polgármester megkérdezi, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban a
Képviselő-testület tagjai részéről van-e észrevétel, javaslat, indítvány.
Képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban észrevétel,
javaslat, indítvány nem volt.
Szabó Zoltán polgármester javasolja a napirendi pontok elfogadását azzal a módosítással,
hogy a képviselő-testület a „Beszámoló a települési szilárd hulladék-szállítással kapcsolatos
feladatellátásról” szóló napirendi pontot 1./ napirendi pontként tárgyalja meg, mivel a
képviselő-testületi ülésen Halász Béla ZV Zöld Völgy Kft. képviseletében jelen van.
Szabó Zoltán polgármester a módosító javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot - 5 fő döntéshozatalban való részvételével - 5 igen, 0 nem
szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
Szabó Zoltán polgármester a módosító javaslattal együtt - javasolja a napirendi pontok
elfogadását.
Képviselő-testület a javaslatot – a módosítással együtt - 5 fő döntéshozatalban való
részvételével - 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett fogadta el az alábbiak szerint:
1. Beszámoló a települési szilárd hulladék-szállítással kapcsolatos feladatokról és
tapasztalatokról.
Előadó: ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. ügyvezetője (képviselője) vagy polgármester
2. Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi
költségvetéséről szóló 1/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Előadó: polgármester
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3. Jelentés a lejárt határidejű nyílt ülésen hozott határozatok végrehajtásáról.
Előadó: polgármester
4. Beszámoló

a településen végzett folyékony kommunális hulladék-szállítással
kapcsolatos feladatellátásról.
Előadó: ÉRV. Zrt. vezérigazgatója (képviselője) vagy polgármester

5. Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesületének tájékoztatója a településen végzett
tevékenységéről.
Előadó: Egyesület elnöke vagy polgármester
6. Támogatási igény benyújtása víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak
csökkentéséről.
Előadó: polgármester
7. II. számú fogorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosításáról, tartós
helyettesítéséről.
Előadó: polgármester
8. Indítványok, javaslatok
Zárt ülés:
1. Települési támogatás kérelmek elbírálása.
Előadó: polgármester

Tárgyalt napirendi pontok:
1. Beszámoló a települési szilárd hulladék-szállítással kapcsolatos feladatokról és
tapasztalatokról.
Előadó: ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. ügyvezetője (képviselője) vagy polgármester
2. Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi
költségvetéséről szóló 1/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Előadó: polgármester
3. Jelentés a lejárt határidejű nyílt ülésen hozott határozatok végrehajtásáról.
Előadó: polgármester
4. Beszámoló

a településen végzett folyékony kommunális hulladék-szállítással
kapcsolatos feladatellátásról.
Előadó: ÉRV. Zrt. vezérigazgatója (képviselője) vagy polgármester

5. Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesületének tájékoztatója a településen végzett
tevékenységéről.
Előadó: Egyesület elnöke vagy polgármester
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6. Támogatási igény benyújtása víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak
csökkentéséről.
Előadó: polgármester
7. II. számú fogorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosításáról, tartós
helyettesítéséről.
Előadó: polgármester
8. Indítványok, javaslatok.
Zárt ülés:
1. Települési támogatás kérelmek elbírálása.
Előadó: polgármester

1./ Napirendi pont tárgya:
Beszámoló a települési szilárd hulladék-szállítással kapcsolatos feladatokról
tapasztalatokról
Előadó: ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. ügyvezetője (képviselője) vagy polgármester

és

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.)
Szabó Zoltán polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelent Halász Bélát a ZV
Zöld Völgy Nonprofit Kft. képviseletében. Kéri, hogy a települési szilárd hulladék-szállítással
kapcsolatos feladatokról és tapasztalatokról számoljon be a képviselő-testületnek.
Halász Béla a ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. képviseletében: Köszönti a képviselő-testületi
ülésen megjelenteket. A szilárd hulladékszállítás átszervezése 2012. évben kezdődött meg, a
tevékenységet a hulladékról szóló 2012. évi 185. törvény szabályozza. Ez a jogszabály
meghatározta, hogy ki végezhet ilyen közszolgáltatási tevékenységet, ki lehet közszolgáltató,
milyen feltételekkel és hogyan kell ellátni. 2013-ban bevezetésre került a lerakási járulék, 2013
júliusában rezsicsökkentést vezetett be a kormány. 2014-ben közérdekű szolgáltató kijelölésére
került sor a feladat ellátására, majd a törvénynek megfelelő szolgáltatót hozott létre a SajóBódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás, amely 2014. október 1.
napjától kezdte meg működését 116 társulási településen, köztük Balajton is. A lakosság felé a
számlázás többféle módon történik. Vannak díjbeszedéses, csekkes és egyben fizető
önkormányzatok.
Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Berzi István képviselő: Mi lesz azokkal a lakosokkal, akik nem fizetik be a szolgáltatási
díjat?
Halász Béla a ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. képviseletében: A 2012. évi 185. törvény a
korábbiakkal ellentétben, azt mondja ki, hogy a díjhátralék adók módjára behajtandó
köztartozás, melyet a közszolgáltatónak a NAV felé kell átadni. Aki nem fizeti a szolgáltatás
díját, annak érkezik egy felszólítás, megjelölve, hogy a díjhátralék a NAV-nak kerül átadásra,
behajtásra. Tehát a Nemzeti Adó- és Vámhivatal fog eljárni a behajtások ügyében. Onnantól
tehát, hogy megérkezik a felszólítás és nem kerül sor a díjhátralék kiegyenlítésére a NAV-nak
van hatásköre eljárni.
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Berzi István képviselő: Mi van akkor, ha Önök téves adatokkal rendelkeznek, név, illetve
lakcím?
Halász Béla a ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. képviseletében: Ezeknek az adatoknak meg
kellene egyezni a BM-nál tárolt adatokkal. Amennyiben változás következik be az adatokban,
illetve téves adatok kerültek hozzánk, akkor várjuk a bejelentéseket akár szóban, akár írásban.
Írásban a 3700 Kazincbarcika, Pf.: 88. levélcímre tehető meg a bejelentés, míg szóban a 799300 telefonszámunkra, emailben pedig ugyfelszolg@zoldvolgy.hu címre. A bejelentett
változásokat azonnal javítjuk, amennyiben ez számlát is érint, akkor a számlát is javítjuk. Nem
tökéletesek az adatbázisok ezzel tisztában vagyunk, ennek az az oka, hogy a korábbiakban a
116 településből 92 egyben fizette a szolgáltatási díjat. Tehát nem voltak adatbázisok arra,
hogy háztartásoknak történjen a számlázás. Az adatbázis kialakítása okozta a számlázás
jelentős csúszását is a technikai problémákon kívül.
Berzi István képviselő: A lakosok nehezményezik, hogy az önkormányzat kiadta az adatokat,
és hogy miért éppen azzal kötöttek szerződést, akinek a neve meg lett adva. Illetve tudjuk,
hogy szerződéskötésre nem került sor.
Halász Béla a ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. képviseletében: A hulladékszállítás egy
speciális szerződéskötés, nincs szerződés. A törvény azt mondja, hogy a szolgáltatónak ezt el
kell látni, a lakosnak igénybe kell venni. mindig az ingatlan használója fizeti a szolgáltatási
díjat. Az ingatlan tulajdonosa csak akkor kerül be a rendszerbe, ha hátralék keletkezik. Az
önkormányzatok azzal, hogy egyben megküldték a települési ingatlanok használóinak adatait
csak egy könnyítés volt, hogy az adatbázis minél hamarabb ki legyen alakítva. Ha valakinek
tévesen került számla kiállításra az jelezze a szolgáltató, a Zöld Völgy felé az előbb ismertetett
elérhetőségek egyikén.
Berzi István képviselő: Várható-e a szemétszállítási díj emelkedése, illetve ez mitől függ?
Halász Béla a ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. képviseletében: Régebben a díj megállapítása
az önkormányzatok lehetősége volt 2013. január 1-ig, ezt követően ezt a hatáskört az állam
elvette az önkormányzatoktól. A 2012 áprilisában érvényes díj szorozva 4,7 %-kal, mínusz
10%, ez volt a számítás szabálya. Ez a díj addig marad, amíg az átmeneti rendelkezésekben a
hulladéktörvény így rendelkezik, addig ez a díj nem változhat. Folyamatban van, hogy
egységes díj legyen. Az ország területén gyakorlatilag mindenhol más. A mi szolgáltatási
területünkön 38 lakossági szolgáltatási díj van. A kormányzati szándék az, hogy legyen
egységes szolgáltatási díj, de ezt az egységes díjat gyakorlatilag 2 éve nem tudják
megállapítani.
Szabó Zoltán polgármester, - mivel más kérdés, vélemény nem volt - javasolja a szóbeli
beszámoló elfogadását, a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot - 5 fő döntéshozatalban való részvételével - 5 igen, 0 nem
szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő határozatát:
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
61/2015. (VI.24.) határozata
Tárgy: Beszámoló a települési szilárd hulladék-szállítással
kapcsolatos feladatokról és tapasztalatokról.
Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
a települési szilárd hulladék-szállítással kapcsolatos feladatokról és
tapasztalatokról szóló szóbeli beszámolót.
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Képviselő-testület a ZV Zöld Közszolgáltató Nonprofit Kft. a
települési szilárd hulladék-szállítással kapcsolatos feladatokról és
tapasztalatokról szóló szóbeli beszámolót - elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

2./ Napirendi pont tárgya:
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi
költségvetéséről szóló 1/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.)
Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Kisida Gáborné gazdálkodási ügyintéző: A költségvetést a következők miatt kellett
módosítani. Volt egy támogatásunk, ami tulajdonképpen csak megjelent a számlánkon és már
tovább is utaltuk. Gondolom, mindeni tudja, hogy ez a játszótérrel kapcsolatos pénz volt. A
másik módosítási ok, hogy már májusban jelezték, hogy a szociális és gyermekjóléti feladatok
támogatásában emelkedés lesz, igaz még papíron ezt nem láttam, de az előirányzatot meg
kellett módosítanom. A teljesítés az április 30. -ai állapot, a módosítás viszont májusi.
Szabó Zoltán polgármester, - mivel kérdés, vélemény nem volt - a rendelet-tervezet
elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a rendeletet-tervezetet - 5 fő döntéshozatalban való részvételével - 5 igen, 0
nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd megalkotta a rendeletet:
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2015.(IX.25.) önkormányzati rendelete
Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi
költségvetéséről szóló 1/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
3./ Napirendi pont tárgya:
Jelentés a lejárt határidejű nyílt ülésen hozott határozatok végrehajtásáról

Előadó: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezik.)
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Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Szabó Zoltán polgármester, - mivel kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés határozati
javaslatának az elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot - 5 fő döntéshozatalban való részvételével - 5 igen, 0 nem
szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő határozatát:
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
62/2015. (VI.24.) 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.
Képviselő-testület a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok
végrehajtásának állásáról szóló jelentést elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
4./ Napirendi pont tárgya:
Beszámoló a településen végzett folyékony kommunális hulladék-szállítással kapcsolatos
feladatellátásról
Előadó: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezik.)
Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Kovács Márta képviselő csak annyit jegyzett meg, hogy nem tudja, hogy mennyire ismert a
településen, hogy az Északmagyarországi Regionális Vízművek települési folyékony
hulladékszállítási tevékenységet is folytat a településen, hogy náluk lehet megrendelni ezt a
szolgáltatást.
Szabó Zoltán polgármester, - mivel más kérdés, vélemény nem volt - az előterjesztés
határozati javaslatának az elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot - 5 fő döntéshozatalban való részvételével - 5 igen, 0 nem
szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő határozatát:
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
63/2015. (VI.24.) határozata
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Tárgy: Beszámoló a településen végzett folyékony kommunális
hulladék-szállítással kapcsolatos feladatellátásról
Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
a településen végzett folyékony kommunális hulladék-szállítással
kapcsolatos feladatellátásról szóló beszámolót.
Képviselő-testület az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.
beszámolóját a településen végzett folyékony kommunális hulladékszállítással kapcsolatos feladatellátásról - e l f o g a d j a .
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

5./ Napirendi pont tárgya:
Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesületének tájékoztatója a teleépülésen végzett
tevékenységről
Előadó: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 5. mellékletét képezik.)
Szabó Zoltán polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a Bódva-völgyi
Közéleti Roma Nők Egyesületének Elnöke az írásos megkeresésre nem küldte meg a
tájékoztatóját, a képviselő-testületi ülésre meghívást kapott. Javasolja a napirendi pont
elnapolását a következő képviselő-testületi ülésre.
Szabó Zoltán polgármester, - mivel kérdés, vélemény nem volt - a javaslat az elfogadását
szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot - 5 fő döntéshozatalban való részvételével - 5 igen, 0 nem
szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő határozatát:
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
64/2015. (VI.24.) határozata
Tárgy: Tájékoztató a Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők
Egyesületének a településen végzett tevékenységéről
Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Tájékoztató
a Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesületének a településen
végzett tevékenységéről” szóló napirend tárgyalását elnapolja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, illetve a képviselő-testület soron következő
ülésének időpontja
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6./ Napirendi pont tárgya:
Támogatási igény benyújtása víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentéséről
Előadó: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 6. mellékletét képezik.)
Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Szabó Zoltán polgármester, - mivel kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés határozati
javaslatának az elfogadását - szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot - 5 fő döntéshozatalban való részvételével - 5 igen, 0 nem
szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő határozatát:
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
65/2015. (VI.24.) határozata
Tárgy: Támogatási igény benyújtása víz- és csatornaszolgáltatás
ráfordításainak csökkentéséről
Balajt
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
(a
továbbiakban: Képviselő-testület ) megtárgyalta a támogatási igény
benyújtása víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentéséről
szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
Képviselő-testület 2015. évre vonatkozóan a lakossági ivóvíz és
csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére támogatási
kérelmet kíván benyújtani.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó
rendelet pályázathoz szükséges mellékleteinek, nyilatkozatainak
aláírására.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal, illetve 2015. június 26., 2015. július 2.

7./ Napirendi pont tárgya:
II. számú fogorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosításról, tartós
helyettesítésről
Előadó: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 7. mellékletét képezik.)
Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja.
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Szabó Zoltán polgármester, - mivel kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés határozati
javaslatának az elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot - 5 fő döntéshozatalban való részvételével - 4 igen, 0 nem
szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő határozatát:
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
66/2015. (VI.24.) határozata
Tárgy:

II. számú fogorvosi körzetre vonatkozó
feladat-ellátási szerződés módosításáról,
tartós helyettesítésről

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta a II. számú fogorvosi körzetre vonatkozó
feladat-ellátási
szerződés
módosításáról,
tartós
helyettesítésről szóló előterjesztést és az alábbi döntést
hozta:
1.
Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Edelény Város Önkormányzata és a TiKart Kft.
(személyes ellátásra kötelezett orvos: Dr. Kiss Judit)
között 2014. április 30. napján megkötött feladat-ellátási
szerződés 20. pontjának módosítását a határozat melléklete
szerint jóváhagyja.
2.
Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződés
módosításának aláírására.
3.
Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
II. számú fogorvosi körzet Dr. Májai Erzsébet Emőke
személyes közreműködésével 2015. július 1. napjától
történő tartós helyettesítését tudomásul veszi.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

Melléklet a 66/2015.(VI.24.) határozathoz
Feladat-ellátási szerződés
módosítása
amely létrejött
egyrészről Edelény Város Önkormányzata (képviseli: Molnár Oszkár polgármester) 3780
Edelény, István király útja 52. adószáma: 15725596-2-05, továbbiakban Megbízó,
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másrészről TiKart Kft. (székhely: 3518 Miskolc, Barátság tér 10. adószáma: 24316275-205), a továbbiakban Megbízott között a mai napon az alábbi feltételekkel:
1.

Szerződő felek rögzítik, hogy közöttük 2014. április 30. napi hatállyal feladat-ellátási
szerződés jött létre fogorvosi tevékenység ellátására, területi ellátási kötelezettséggel,
melyet Megbízott Edelény város területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó
szolgálatok körzethatárairól szóló 13/2002. (VI.24.) önkormányzati rendelete 3.
mellékletében meghatározott II. számú fogorvosi körzetben lát el.

2.

A személyes ellátására kötelezett orvos:
Dr. Kiss Judit (születési hely, idő: Miskolc, 1983.01.28. anyja neve: Szikszai Margit)
3700 Kazincbarcika, Csákány utca 26. szám alatti lakos.

3.

Megbízott kérésére, szerződő felek egyetértésével a feladat-ellátási szerződés 20.
pontja helyébe az alábbi pont lép:
„20. Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy Megbízott a 14. pontban rögzített rendelési
időn túl az Edelény István király útja 65. szám alatt működtetett rendelőben
magánrendelést folytasson.
Magánrendelés ideje:
nap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek

idő
18.00-19.00
13.00-14.00
10.00-11.00 és 17.00-18.00
13.00-14.00
13.00-14.00

az ellátás megnevezése
rendelés
rendelés
rendelés
rendelés
rendelés”

4.

Feladat-ellátási szerződés egyebekben nem módosul

5.

A jelen szerződés-módosítás határozatlan időre szól, a szükséges működési
engedélyek,
valamint
a
társadalombiztosítási
finanszírozási
szerződés
érvényességének napjától, de leghamarabb 2014. év július hó 1. napján lép hatályba.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó hatályos
társadalombiztosítási-, finanszírozási-, egészségügyi- jogszabályok, valamint a Polgári
Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni.
A szerződő felek a szerződést elolvasták, s mint akaratukkal mindenben megegyezőt
helybenhagyólag nyolc eredeti példányban aláírták. A szerződés aláírásával egyidejűleg kettő
eredeti példány a megbízott részére kerül átadásra.
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete …../2015. (VI.25.) határozattal a feladatellátási szerződést jóváhagyta.
E d e l é n y, ……………………..
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……………………………………….
Megbízó

Ellenjegyezte:

…………………………………
Megbízott

………………………………………

Hitelesítés:
Abod Község Önkormányzata
……./2015. (VI…) határozatával jóváhagyta.

………………………………
polgármester

Balajt Község Önkormányzata
……./2015. (VI…) határozatával jóváhagyta.

………………………………
polgármester

Borsodszirák Község Önkormányzata
……./2015. (VI…) határozatával jóváhagyta.

………………………………
polgármester

Ládbesenyő Község Önkormányzata
………………………………
……./2015. (VI…) határozatával jóváhagyta.
Szendrőlád Község Önkormányzata
……./2015. (VI…) határozatával jóváhagyta.

polgármester
………………………………
polgármester

8./ Napirendi pontok tárgya:
Indítványok, javaslatok.
Kovács Márta képviselő a lakosok hozzá intézet észrevételeit tolmácsolja. Arról szólt az
egyezség, hogy a mosókútnál nincs asztalitenisz, labdarúgás, stb. Az történik, hogy a labda
bemegy a református egyház területére, és a labdát úgy hozzák ki, hogy kibontják a kerítést.
Először is a terület magánterület, másodszor rongálás történik.
Tóth Géza a település lakója elmondja, hogy az a kerítés már nagyon rossz állapotban van,
és az egyházközség egyik tagjától engedélyt kaptak, hogy bemenjenek a labdáért.
Kovács Márta képviselő tolmácsolja Pető István üzenetét, mely szerint rendelkezésére áll kb.
20 db ecetfa csemete, melyet felajánl elültetésre az önkormányzatnak, amennyiben igényt tart
rá.
Szabó Zoltán polgármester: igény tartunk rá, bár jobb volna ősszel, leghamarabb
szeptemberben elültetni, az az idő megfelelőbb az ültetésre.
Kovács Márta képviselő elmondja, hogy elkészült a könyvtár helyisége, sokat dolgoztak
rajta. Biztos, hogy nincs lehetőség arra, hogy napi 8 órában alkalmazzunk egy könyvtárost.
Arra alkalmas, hogy a korábban elfogadott nyitvatartási időben nyitva legyen, olvasókört
hozzanak létre és, aki olvasni akar, az nyitvatartási időben bejön, és itt helyben olvas. Arra
alkalmatlan, hogy könyvkölcsönzés folyjék benne. A polgármester úr segítségét kéri abban,
hogy arra alkalmas személy a könyvek nyilvántartásba vételét elvégezze.
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Szabó Zoltán polgármester megköszönte a könyvtár kialakításában részt vevő Kovács
Márta, Ádám Ferenc Györgyné képviselő asszonyok, illetve Csathó László alpolgármester és
néhány közfoglalkoztatott munkáját. A könyvek nyilvántartásba vételét, illetve a könyvtár
működtetését közfoglalkoztatottal tudja elképzelni.
Csathó László alpolgármester az orvosi rendelő számítógéppel történő ellátásának állásáról
érdeklődik.
Szabó Zoltán polgármester elmondja, hogy az internet bevezetésre került az épületbe, a
számítógépes program telepítését a háziorvos rendszergazdája végezte volna el. A házi orvos
sajnálatos módon elhunyt, jelenleg a rendelést helyettesítik. Erre csak akkor lehet visszatérni,
ha már lesz állandó háziorvos.
Csathó László alpolgármester: az ideiglenes óvoda ügye, hogy áll.
Szabó Zoltán polgármester: valószínűleg el fog indulni szeptemberben az óvoda működése,
az engedélyek beszerzése van folyamatban
Szabó Zoltán polgármester - bejelenti, hogy önkormányzati hatósági ügyek tárgyalására zárt
ülésen kerül sor, - megköszönte a képviselők megjelenését és a képviselő-testület nyílt ülését
bezárta.
A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.

K.m.f.
Szabó Zoltán
polgármester
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Dr. Kernóczi Zsuzsanna
jegyző

