BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐTESTÜLETE

1-18//2006.
JEGYZŐKÖNYV
Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2006. évi november hó 29-én, szerdán 13 óra 00
perces kezdettel a Községháza hivatalos helyiségében – nyílt körben – megtartott soron következő ülésén
elhangzottakról

Jelen vannak:

Kiss Ferenc

polgármester

Beri Aladár
képviselő
Berzi István
képviselő
Szabó Árpád Zoltán képviselő
Igazoltan távol maradt:

Kiss Ferencné
Csathó László

alpolgármester
képviselő

Igazolatlanul távol maradt:

---------------

Tanácskozási joggal jelen van:

Bódvai Mihályné
Nagy Zoltánné

Meghívottként jelen van:

dr. Gyurjács Dénes háziorvos

Érdeklődőként jelen van:

Tóthné Berzi Valéria Ügyrendi Bizottság tagja
Ádám Ferenc Györgyné hivatalsegéd

gazdálkodási ügyintéző
körjegyzői megbízott, jkv.vezető

Kiss Ferenc polgármester köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a testület határozatképes.
Ezt követően az írásbeli meghívóban szereplő és hirdetményként is közzétett napirendet ismerteti.
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Szeretne kiemelt hangsúlyt fektetni arra, hogy a külön meghívásnak – immáron sokadik alkalommal eleget téve a mai ülésen megjelent dr. Gyurjács Dénes háziorvos, de ugyanakkor sajnálattal kell
megállapítani, hogy immáron második alkalommal a BALAJT SE Sportegyesület elnöke eme felhívásnak
nem tesz eleget.
Javasolja a napirend elfogadását a 2./ napirendi pont témájának levételével.
Beri Aladár képviselő: Szeretnék futballcsapatot létrehozni, a községben többen tartanak rá igényt.
Lépéseket kívánok tenni annak érdekében, hogy a futballcsapat létrejöjjön. A fiatalok részéről kiemelt
igény mutatkozik erre.
Sajnálattal tapasztalom, hogy a Balajt Se elnöke a meghívás ellenére nem jön el és nem nyújt tájékoztatást
a község sport életéről immáron második éve.
Az elhangzott javaslatnak megfelelően a jelenlévő képviselők és a polgármester egybehangzóan - 4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő napirendet fogadta el:
1./ Háziorvos tájékoztatója
Előadó: háziorvos
2./ Az önkormányzat 2006. évi III. negyedévi költségvetésének végrehajtásáról szóló
beszámoló megtárgyalása, elfogadása
Előterjesztő: polgármester
3./ Az önkormányzat 2007. évi költségvetési tervezetének (koncepciójának)
megtárgyalása, elfogadása
Előterjesztő: polgármester
4./ Szociális segélykérelmek elbírálása
Előterjesztő: ügyintéző
5./ Indítványok, javaslatok

A napirend tárgyalása:
1./ Háziorvos tájékoztatója
Előadó: háziorvos
Kiss Ferenc polgármester átadja a szót dr. Gyurjács Dénes háziorvosnak.
Dr. Gyurjács Dénes háziorvos: Külön írásban elkészített anyagot ez alkalommal nem állítottam össze.
Pár gondolat erejéig kérem szíves figyelmüket és türelmüket.
Átlagosan a helyi rendelések alkalmával úgy 30-40 ember keresi fel a rendelőt.
Idősebb betegekhez házhoz megyünk az ellátás biztosítása érdekében.
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Beri Aladár képviselő: Több ember is kérdezte tőlem, hogy ki számít mozgáskorlátozottnak, kérem a
doktor urat tájékoztasson az ügy menetéről.
Dr. Gyurjács Dénes háziorvos: Én segítek minden jogosultnak abban, hogy a mozgáskorlátozottság
megállapításra kerüljön. Ezáltal bizonyos kedvezményeket tudnak az érintettek igénybe venni.
Jogszabály határozza meg, melyik az a szervi betegség, amelynek alapján a mozgásában korlátozott
személy súlyos mozgáskorlátozottnak minősíthető.
Aki a közlekedőképesség pontozása során legalább 7 pontot elér, az jogosult a mozgáskorlátozottak
közlekedési támogatására.
Több hozzászólás nem lévén Kiss Ferenc polgármester megköszönte dr. Gyurjács Dénes háziorvosnak,
hogy az ülésen részt vett.
Dr. Gyurjács Dénes háziorvos elhagyja az üléstermet 13 óra 10 perkor.
2./ Az önkormányzat 2006. évi III. negyedévi költségvetésének végrehajtásáról szóló
beszámoló megtárgyalása, elfogadása
Előterjesztő: polgármester
Kiss Ferenc polgármester megadja a hozzászólás jogát Bódvai Mihályné gazdálkodási ügyintézőnek.
Bódvai Mihályné gazd. ügyintéző: A tárgy évi III. negyedévi költségvetés végrehajtásáról összeállított
írásbeli anyagot minden testületi tag időben kézhez kapta a meghívóval egyidőben.
(Az anyag egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
A főösszegeket ismerteti.
Elmondja, hogy az önkormányzat kiadásait 161 %-ban teljesítette szeptember 30-ig.
A Raiffeisen Bank felé fennálló kamatfizetési kötelezettségünknek mindig időben eleget tettünk.
A beruházási és felújítási kiadások 96 m Ft-ot tettek ki ezen időpontig.
A működési célú pénzeszköz átadást 96 %-ban teljesítettük.
A Vízi-közmű Társulat hitelkamatainak fedezéséhez 760 e Ft-ot biztosítottunk.
Beri Aladár képviselő: Mi a 7951 e Ft-os tétel?
Bódvai Mihályné gazd. ügyintéző: Az Ady E. utca aszfaltozására terveztünk ennyit, a beruházás
megvalósult, azonban kiegyenlítésére még nem került sor.
A jelenlévő képviselők és a polgármester egybehangzóan - 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta:
178/2006. (XI.29.) határozat:
Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete
az Önkormányzat 2006. évi III. negyedévi költségvetésének végrehajtásáról
szóló beszámolót elfogadja, az abban foglaltakat helyben hagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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3./ Az önkormányzat 2007. évi költségvetési tervezetének (koncepciójának)
megtárgyalása, elfogadása
Előterjesztő: polgármester
Kiss Ferenc polgármester felolvassa az írásbeli előterjesztést.
(Az előterjesztés egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
A jövő évi önkormányzati költségvetés lényege az, hogy kevesebb pénzből kell majd gazdálkodnunk.
A jelenlévő képviselők és a polgármester egybehangzóan - 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta:
179/2006. (XI.29.) határozat:
Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete
az Önkormányzat 2007. évi költségvetési koncepcióját elfogadja, melyben
feladatként határozza meg az önkormányzat fenntartását, az intézmény
működtetését, az utak fejlesztését és a munkanélküliek foglalkoztatását.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatosan
Beri Aladár képviselő: Miért a fiatal pályakezdőket kell felvenni egy évre dolgozni az
Önkormányzathoz, s miért nem inkább egy-egy idősebb személyt?
A fiatalabb ember akárhová elmehet még dolgozni, nem úgy, mint egy családos.
Kiss Ferenc polgármester: A fiatalok foglalkoztatását is biztosítani kívánjuk, amellett, hogy az
idősebbeket is igyekszünk foglalkoztatni. Mindenki megelégedésére sajnos nem tudunk cselekedni.
Semmilyen különbséget nem teszünk az időszakos munkalehetőséget keresők között, ha foglalkoztatási
lehetőségünk nyílik. Egy-egy munkanélküli személy közhasznú foglalkoztatását a Munkaügyi Központ
átlagosan csak három hónapig támogatja, a közcélú foglalkoztatás keretében van lehetőségünk akár 12
hónapig is foglalkoztatni valakit. Ez utóbbi viszont azzal jár, hogy az egy évben foglalkoztatott 30-35
ember helyett csak 8 munkanélküli kerül foglalkoztatásra. Ez az érintett munkanélküli réteg nagyobb
részének alig ha lenne megelégedésére.
A község életében egy jelentős változás várható, egyelőre még nem tudjuk mi lesz a helyi iskolánk sorsa,
tagintézménnyé válik-e, vagy kapunk rá fennmaradási engedélyt.
Tájékoztatom ezúton is képviselőtestület tagjait, hogy Csathó László falugondnok közalkalmazotti
jogviszonyának megszüntetését kérte november 1-ei hatállyal, közös megegyezéssel.
A jogviszony megszüntetéséhez hozzájárulásomat megadtam.
Addig is, amíg kinevezésre kerül az új falugondnok a hivatalsegédi teendői mellett Ádám Ferenc
Györgyné a falugondnoki tevékenységet is ellátja. A felmerült igényeknek eleget téve délben 5 idős
embernek immáron ebédet is hoz.
Az álláshely meghirdetését a következő ülés napirendjére kívánom tűzni.
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Beri Aladár képviselő: Az álláshely meghirdetésével kapcsolatosan annyit szeretne hozzáfűzni, hogy
mindenképpen balajti lakos legyen a falugondnok.
Kiss Ferenc polgármester: Az eddigiekben is ez volt a célunk.
4./ Szociális segélykérelmek elbírálása
Előterjesztő: ügyintéző
A napirendi pont tárgyalása zárt ülés keretében történik, melyről külön jegyzőkönyv készül.

5./ Indítványok, javaslatok
Nagy Zoltánné belügyi igazgatási ügyintéző: A B-A-Z. megyei Közigazgatási Hivatal Törvényességi
Ellenőrzési Főosztálya észrevétellel élt az alakuló ülésen megválasztott ügyrendi bizottsági külsős tag
eskütételének megtétele érdekében.
Ez a tag mindaddig nem gyakorolhatja tisztségéből eredő feladatait, amíg az esküt le nem tette a
képviselőtestület előtt.
Kiss Ferenc polgármester: Felkéri a Tóthné Berzi Valériát az eskü letételére. [Jogszabályi háttér:
1990:LXV. tv. 19. és 32. §-a, 2000:XCVI. tv. 1. §-ának (2) bekezdése] Felkéri, hogy az eskü szövegét értelemszerűen a saját névvel kiegészítve - szíveskedjen utána mondani. (Az eskü idejére minden
jelenlévő feláll a helyéről.)

Az eskü szövege:
„Én, …… (az Ügyrendi Bizottság külsős tagja mondja a saját nevét) esküszöm, hogy hazámhoz, a
Magyar Köztársasághoz, annak népéhez hű leszek, az Alkotmányt és az alkotmányos
jogszabályokat megtartom; az állami és a szolgálati titkot megőrzöm; megbízatásomhoz híven
pártatlanul, lelkiismeretesen járok el és a legjobb tudásom szerint minden igyekezetemmel
BALAJT község javát szolgálom.”
Az esküt tevő meggyőződése szerint: „Isten engem úgy segéljen!”
Kiss Ferenc polgármester: Felkéri az esküt tett bizottsági tagot az eskütételi okmány és a titoktartási
nyilatkozat aláírására.
Tóthné Berzi Valéria és Ádám Ferenc Györgyné elhagyja az üléstermet 14 óra 25 perckor.
Kiss Ferenc polgármester: A képviselőtestület következő évi – előzetesen a meghívóval együtt
megküldött - munkatervének elfogadását javasolja.
(A munkaterv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
A jelenlévő képviselők és a polgármester egybehangzóan - 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta:

5

180/2006. (XI.29.) határozat:
Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete
a jegyzőkönyv és e határozat mellékletét képező 2007. évi munkatervet elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatosan
Beri Aladár képviselő: Lesz-e a közeljövőben a gyermekeknek az iskolában mosdó, vezetékes víz?
Kiss Ferenc polgármester: Igyekszünk megteremteni.
Beri Aladár képviselő: Temetési kellékek (fali díszek) kellenének a ravatalozóba.
Kiss Ferenc polgármester: Biztosítva minden a ravatalozóba.
Beri Aladár képviselő: Még egy zár kellene a ravatalozó ajtajára, hogy jobban zárható legyen.
Kiss Ferenc polgármester: A katolikus temetési kellékek évek óta ott vannak elhelyezve, eddig még nem
tulajdonítottak el onnan semmit.
Beri Aladár képviselő: A templom kulcsa legyen balajti lakosnál, s ne a papnál.
Kiss Ferenc polgármester: Kovács lelkész a katolikus egyház pénzbefizetése esetén ki fog jönni misét
tartani.
Beri Aladár képviselő: Horváthné Ádám Ildikó azzal keresett meg, hogy Mikulás csomag a
gyermekeknek nem kerül az idén kiosztásra.
Kiss Ferenc polgármester: Már készülnek a csomagok.
A jelenlévő képviselők és a polgármester egybehangzóan - 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta:
181/2006. (XI.29.) határozat:
Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete
t. évi költségvetése terhére a balajti, 0-14 éves korcsoportba tartozó gyermekek
karácsonyi támogatása címén személyenként 400,- Ft értékű ajándékcsomag
összeállításáról és kiosztásáról határoz.
Felelős: polgármester
Határidő: december 15.
Berzi István képviselő: Az idén aszfaltozott Ady E. utca és a Fő utca találkozásánál egy táblát kellene
elhelyezni, vagy tükröt.
Kiss Ferenc polgármester: Megkeressük ez ügyben a Kpm-t.
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A Borsod-Bau szolgáltatásának minősítésével kapcsolatosan megkereséssel élt felénk.
Kéri, hogy minden képviselő saját kezűleg a megkeresés hátoldalára írja le a személyes véleményét és a
nevét írja oda.
A konyhai mosogató és az illemhely kialakítása megtörtént a hivatalban. A jövő héttől már használhatják
a dolgozók.
Szabó Zoltán képviselő: Kiállja a beruházás költségeit?
Kiss Ferenc polgármester: Az anyagköltséget a szükséges anyagok biztosításával Tóbiás László
vállalkozó állta.
A TELEHÁZ üzemeltetésével kapcsolatosan az internet hozzáférés szabályozása szükséges (értem itt ez
alatt, hogy ki ül egy-egy gép mellett és mennyi ideig).
A napokban kint voltam az iskolában, ahol sajnálattal kellett ismételten tapasztalnom, hogy nem tisztelik
sem az idősebbeket, sem az iskola tanítóit, sem a polgármestert.
Lázi Zoltán balajti lakos pingpongozásra igénybe veheti péntekenként 1-2 órára a Kultúrházat.
Beri Aladár képviselő: Batyus-bált szeretnék szervezni balajtiak részvételével.
Kiss Ferenc polgármester: Nincs akadálya, amennyiben a szervező vállalja a felelősséget a károkozásért.
Több hozzászólás nem lévén polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a továbbiakban a napirend
tárgyalása zárt ülés keretében történik.

K.m.f.

Kiss Ferenc
polgármester

Nagy Zoltánné
körjegyzői megbízott
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KIVONAT
Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2006. évi november hó 29-én, szerdán 13 óra 00
perces kezdettel a Községháza hivatalos helyiségében – nyílt körben – megtartott soron következő
ülésén elhangzottakról felvett jegyzőkönyvből:

Kiss Ferenc sk.
polgármester

Kalász Tiborné sk.
körjegyző

A kiadmány hiteléül:
Balajt, 2006. december 14.
Nagy Zoltánné
jkv.vezető
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