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      BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

                        KÉPVISELŐTESTÜLETE 

        

                 

 

 

 

1-5//2007. 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2007. évi március hó 28-án, szerdán 13 óra 00 perces 

kezdettel a Községháza hivatalos helyiségében – nyílt körben – megtartott soron következő ülésén 

elhangzottakról 

 

 
Jelen vannak:                                Kiss Ferenc               polgármester 

                                                        Kiss Ferencné           alpolgármester 

                                                        Beri Aladár               képviselő 

                                                        Berzi István       képviselő  

                                                        Csathó László    képviselő 

                                                        Szabó Árpád Zoltán  képviselő 

       

Igazoltan távol maradt:               --------------- 

 

 

Igazolatlanul távol maradt:         --------------- 

 

 

Tanácskozási joggal jelen van:     dr. Takács András    körjegyző 

                                                         Bódvai Mihályné        gazdálkodási ügyintéző 

                                                         Nagy Zoltánné            jegyzőkönyvvezető 

                                                

 

Meghívottként jelen van:             -------------- 

                                                         

                                                           

 

Érdeklődőként jelen van:             Ádám Ferenc Györgyné falugondnok  

                                                        Virág Enikő                    balajti lakos 

                                                        Gulyás Mária                  balajti lakos                                                 

 

 

 

Kiss Ferenc polgármester köszönti a megjelenteket, s figyelembe véve az Ötv. 14. §-ában foglaltakat 

megállapítja, hogy Balajt község képviselőtestülete határozatképes, mivel a települési képviselők közül 

mindenki  jelen van. 
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Kiss Ferenc polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. 

 

Az elhangzott javaslatnak megfelelően a jelenlévő képviselők és a polgármester egybehangzóan - 6 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő napirendet fogadta el: 

 

 

 1./ Pályázatok benyújtása 

                          Előterjesztő: polgármester 

 

 2./ A 2006. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) megtárgyalása, 

                        rendelet-tervezet elfogadása  

                        Előterjesztő: polgármester 

 

                    3./ Önkormányzati gazdasági program 

                         Előterjesztő: polgármester 

 

                    4./ Szociális segélykérelmek elbírálása 

                         Előterjesztő: ügyintéző 

 

 5./ Indítványok, javaslatok 

 

 

A napirend tárgyalása: 

 

 

1./ Pályázatok benyújtása 

     Előterjesztő: polgármester 

 

 

Kiss Ferenc polgármester: Javasolja az alsó Ady E. utca (I. szakasz) aszfaltozása érdekében 2007. április 

16-ig pályázat benyújtását a megyei Területfejlesztési Tanácshoz. 

Mint ahogy arról a testület tagjai is tudnak, a múlt évben a felső Ady E. utca (II. szakasz) aszfaltozása 

pályázati támogatással megtörtént. 

 

Az idei pályázati kiírás szerint a Megyei Területfejlesztési Tanács a beruházás költségének max. 80 %-át 

biztosítaná vissza nem térítendő támogatásként 

 

A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 29/2007. (III.28.) határozat: 

  

 Balajt község önkormányzatának képviselőtestülete 

- mint az az Észak-magyarországi régióban lévő helyi önkormányzat, aki szerepel a 

területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékéről szóló 64/2004. (IV.14.) 

Korm. rendeletben, valamint a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból 

elmaradott, ill. az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott 

települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI.30.) Korm. rendeletben - az Észak-

magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett „leghátrányosabb 

helyzetű kistérségek felzárkóztatása 2007. évi támogatásának elnyerésére (pályázati 

azonosító: LEKI 2007.)” 1. (a helyi önkormányzatok alapfeladat ellátása között 

meglévő színvonalbeli különbségek csökkentése érdekében a bel- és külterületen 
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megvalósuló humán-, ill. termelő infrastrukturális fejlesztésekhez) jogcímen 

pályázatot nyújt be. 

 

 A pályázat célja:                           Útburkolat felújítás: Ady E. utca   I. szakasz  

 A fejlesztés megvalósulási helye: Balajt belterület 197. hrsz. 

 A fejlesztés forrásösszetétele: 

                                                                                           adatok e Ft-ban 

Megnevezés       2007. év 

Saját forrás        839.616,- 

Hitel           

Támogatásból igényelt összeg     3.358.464,- 

Egyéb támogatás (nevesítve) 

 

 

Egyéb forrás  

Összesen:      4.198.080,- 

 

 A képviselőtestület a 2007. évi saját forrás összegét az önkormányzat 2007. évi  

 költségvetéséről szóló 1/2007. (III.1.) számú rendeletében biztosítja. 

 A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

 Felelős: polgármester 

 Határidő: április 16. 

 

 

A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 30/2007. (III.28.) határozat: 

  

 Balajt község önkormányzatának képviselőtestülete 

- mint az az Észak-magyarországi régióban lévő helyi önkormányzat, aki szerepel a 

területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékéről szóló 64/2004. (IV.14.) 

Korm. rendeletben, valamint a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból 

elmaradott, ill. az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott 

települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI.30.) Korm. rendeletben - az Észak-

magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett „helyi 

önkormányzati fejlesztési feladatok (HÖF TEKI)  2007. évi támogatásának elnyerésére 

(pályázati azonosító: HÖF TEKI 2007.)” 2. jogcímen (a bel- és külterületen meglévő 

termelő infrastrukturális hálózatok felújításához, korszerűsítéséhez) pályázatot nyújt 

be. 

 

 A pályázat célja:                           Útburkolat felújítás: Ady E. utca   I. szakasz  

 A fejlesztés megvalósulási helye: Balajt belterület 197. hrsz. 

 A fejlesztés forrásösszetétele: 

                                                                                           adatok e Ft-ban 

Megnevezés       2007. év 

Saját forrás          839.616,- 

Hitel           

Támogatásból igényelt összeg       3.358.464,- 

Egyéb támogatás (nevesítve) 
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Egyéb forrás  

Összesen:        4.198.080,- 

 

 A képviselőtestület a 2007. évi saját forrás összegét az önkormányzat 2007. évi  

 költségvetéséről szóló 1/2007. (III.1.) számú rendeletében biztosítja. 

 A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

 Felelős: polgármester 

 Határidő: április 16. 

 

 

Kiss Ferenc polgármester: A szennyvízhálózat teljes - II. ütemben való - kiépítésének érdekében 

pályázatot kellene benyújtanunk ugyancsak a Megyei Területfejlesztési Tanács felé f. évi április hó 16-ig. 

 

Ismerteti az Aranyboksa Kft. (3519 Miskolc, Aradi u. 6.sz.) megkeresését, melyben ajánlatot tesznek 

pályázati anyag összeállítására tárgyi ügyben. 

 

A pályázati kiírás szerint a Megyei Területfejlesztési Tanács a beruházás költségének max. 80 %-át 

biztosítaná vissza nem térítendő támogatásként. 

 

Szabó Árpád Zoltán képviselő: Nem fogom úgy megszavazni, hogy nem tudom, ki fogja állni a 

költségeket, mivel nem fizetőképes a lakosság. 

Az önkormányzat sem teljesíti vállalt kötelezettségét. 

 

Kiss Ferenc polgármester: Bennem ugyanígy megfogalmazódott ez a gondolat, de nem maradhat így 

félbe a csatornázás. 

 

Dr. Takács András körjegyző: A leghátrányosabb helyzetű kistérségbe tartozó települések 

támogatásaként elnyerhető támogatás figyelembe vételével a megbízási szerződésben foglaltak 

megalapozottnak minősítik az elképzelés megvalósítását. 

Elfogadása ellen nincs kifogása. 

 

A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
31/2007. (III.28.) sz. határozat: 

 

Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete 

- mint az az Észak-magyarországi régióban lévő helyi önkormányzat, aki szerepel a 

területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékéről szóló 64/2004. (IV.14.) 

Korm. rendeletben, valamint a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból 

elmaradott, ill. az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott 

települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI.30.) Korm. rendeletben - az Észak-

magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett „leghátrányosabb 

helyzetű kistérségek felzárkóztatása 2007. évi támogatásának elnyerésére (pályázati 

azonosító: LEKI 2007.)” 1. jogcímen (a helyi önkormányzatok alapfeladat ellátása 

között meglévő színvonalbeli különbségek csökkentése érdekében a bel- és 

külterületen megvalósuló humán-, ill. termelő infrastrukturális fejlesztésekhez) 

pályázatot nyújt be. 
 

 A pályázat célja:                           Szennyvízelvezetés II. ütem  

 A fejlesztés megvalósulási helye: Balajt belterület  
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 A fejlesztés forrásösszetétele: 

                                                                                           adatok e Ft-ban 

Megnevezés       2007. év 

Saját forrás     10.775.040,- 

Hitel        

Támogatásból igényelt összeg     43.100.160,- 

Egyéb támogatás (nevesítve) 

 

 

Egyéb forrás  

Összesen:     53.875.200,- 

 

 A képviselőtestület a 2007. évi saját forrás összegét az önkormányzat 2007. évi  

 költségvetéséről szóló 1/2007. (III.1.) számú  rendeletében biztosítja. 

 A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

 Felelős: polgármester 

 Határidő: április 16. 

 

 

A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
32/2007. (III.28.) sz. határozat: 

 

Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete 

megbízza az ARANYBOKSA Kft-t (székhelye: 3519 Miskolc, Aradi u. 6., képviseli: 

Rónai Kálmán ügyvezető), hogy az önkormányzat nevében az Észak-magyarországi 

Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett „leghátrányosabb helyzetű kistérségek 

felzárkóztatása 2007. évi támogatásának elnyerésére (pályázati azonosító: LEKI 

2007.)” 1. jogcímen (a helyi önkormányzatok alapfeladat ellátása között meglévő 

színvonalbeli különbségek csökkentése érdekében a bel- és külterületen megvalósuló 

humán-, ill. termelő infrastrukturális fejlesztésekhez) „szennyvízelvezetés II. ütem” 

pályázati cél megjelöléssel pénzügyi és gazdasági tervet, valamint a pályázati felhívás 

formai és tartalmi követelményeinek megfelelő pályázati anyagot állítson össze. 

   

Megbízottat a megállapodás 5. pontjában foglaltaknak megfelelően sikerdíj illeti meg. 

 

A testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére. 

 

 

 Felelős: polgármester 

 Határidő: azonnal 

 

 

A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
33/2007. (III.28.) sz. határozat: 

 

Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete 

- mint az az Észak-magyarországi régióban lévő helyi önkormányzat, aki szerepel a 

területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékéről szóló 64/2004. (IV.14.) 
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Korm. rendeletben, valamint a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból 

elmaradott, ill. az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott 

települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI.30.) Korm. rendeletben - az Észak-

magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett  „helyi 

önkormányzati fejlesztési feladatok (pályázat azonosító: HÖF TEKI 2007.)” 

támogatás elnyerésére 9. jogcímen (településrendezési eszközök, ideértve a 

településfejlesztési koncepciók, települési környezetvédelmi programok és 

területrendezési tervek elkészítését és azok módosítását is) pályázatot nyújt be. 

    

A pályázat célja:   Balajt község belterületi csapadékvíz rendezés tervezése 

 A fejlesztés megvalósulási helye: Balajt község közigazgatási területe 

 A fejlesztés forrásösszetétele: 

                                                                                           adatok e Ft-ban 

Megnevezés       2007. év 

Saját forrás           446 

Hitel          

Támogatásból igényelt összeg        1.786 

Egyéb támogatás (nevesítve) 

 

 

Egyéb forrás  

Összesen:        2.232 

 

 A képviselőtestület a 2007. évi saját forrás összegét az önkormányzat 2007. évi  

 költségvetéséről szóló 1/2007. (III.1.) számú rendeletében biztosítja. 

  

 A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

 Felelős: polgármester 

 Határidő: április 16. 

 

 

Kiss Ferenc polgármester: Az edelényi Kistérségi Többcélú Társulás t. évben 100.000,- Ft összegű 

vissza nem térítendő támogatást biztosít az önkormányzat részére pályázati anyag elkészíttetésével 

összefüggő költségekhez. 

A lehetőség elfogadásáról visszajelzést várnak. 

 

A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 34/2007. (III.28.) határozat: 

  

 Balajt község önkormányzatának képviselőtestülete 

az edelényi Kistérségi Többcélú Társulás által pályázati anyag elkészíttetéséhez 

nyújtott 2007. évi támogatási lehetőséggel élni kíván. 

 

 Felelős: polgármester 

 Határidő: azonnal 

 

 

2./ A 2006. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) megtárgyalása, 

     rendelet-tervezet elfogadása  

     Előterjesztő: polgármester 
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Kiss Ferenc polgármester: Kéri a képviselőket és a jegyző urat, hogy a beszámolóval kapcsolatos 

hozzászólásaikat tegyék meg. 

 

Dr. Takács András körjegyző: A minimális feltételeknek megfelel a beszámoló, de a maximálisnak nem. 

 

Bódvai Mihályné gazdálkodási ügyintéző: A körjegyzőségi beszámolónak meg kellett volna előznie az 

önkormányzati beszámolót. 

 

Kiss Ferenc polgármester: Javasolja a beszámoló elfogadását, hisz részletezni a kiadásokat, szinte a 

végtelenségig lehetne, a lényeg viszont benne van. 

 

A képviselőtestület minősített többséggel, azaz 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

következő rendeletet alkotta: 

 

 

 Balajt község önkormányzati képviselőtestületének 

 

 2/2007. (IV. 1.) számú rendelete 

 

 az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról  

 (zárszámadásról) 

 

 

 (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

3./ Önkormányzati gazdasági program 

     Előterjesztő: polgármester 

 

 

Kiss Ferenc polgármester: A jegyző úrral egyeztetve lett a programot illetően. Ez a program 4 évre 

vonatkozik. 

 

Dr. Takács András körjegyző: Annyival egészíteném ki, hogy ennek összeállítása a körjegyzőségen 

belül úttörő feladat volt. Más elnevezéssel talán ismerősen hangzik: ciklusprogram. 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LV. törvény 1990. óta tartalmazza, hogy ennek a programnak 

az összeállítása kötelező feladata az önkormányzatnak. 

 

Mivel nincs kialakult gyakorlat arra, hogy hogyan is kell ezt összeállítani, ezért saját elgondolásom szerint 

állítottam össze mások bevonásával, véleményének kikérésével. 

 

Nem törvénykönyv ez a program, az abban foglaltaktól el lehet térni. 

 

Beri Aladár képviselő: 15 éves programot fogadott el még a legelső képviselőtestület. 

 

Kiss Ferenc polgármester: Nem 15 éveset, hanem ún. ciklus-, azaz a testület működésének idejére szóló, 

a következő képviselőtestület megalakulásáig tartó programot fogadott el a testület. 

 

 

Ádám Ferenc Györgyné távozik az ülésteremből 14 óra 30 perckor. 
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Dr. Takács András körjegyző: Jó lesz, ha az eltervezettek 80 %-a megvalósul a következő években. 

 

A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
35/2007. (III. 28.) sz. határozat: 

 

Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete 

elfogadja a 2007-2010. időszakra szóló gazdasági programját. 

 

A program egy-egy példánya a jegyzőkönyv és e határozat mellékletét képezi. 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatosan 

 

 

4./ Szociális segélykérelmek elbírálása 

     Előterjesztő: ügyintéző 

 

 

(A napirendi pont tárgyalása zárt ülés keretében történik, melyről külön jegyzőkönyv készül.) 

 

 

5./ Indítványok, javaslatok 

 

 

Kiss Ferenc polgármester: Javasolja, hogy Gulyás Mária és élettársa szóbeli kérelmének előterjesztésére 

biztosítson lehetőséget a napirend tárgyalásának továbbfolytatása előtt a testület. 

 

 

Az elhangzott javaslatot a képviselőtestület egybehangzóan jóváhagyólag tudomásul vette. 

 

 

Kiss Ferenc polgármester megadja a hozzászólás jogát a jelenlévő Gulyás Máriának, aki Lakatos 

Zsigmond élettársa. 

 

Gulyás Mária balajti lakos: Szeretnénk építkezés céljából megvenni azt az önkormányzati – Kossuth 

utcai - telket, amelyet Mogyoró Jánosék is szerettek volna megvásárolni. 

 

Dr. Takács András körjegyző: A helyi rendezési tervvel összhangban beépítési kötelezettséget lehet 

előírni. Amennyiben nem teljesítik vevők kötelezettségüket, úgy a tulajdonjog visszaszármazna az 

önkormányzatra. 

 

Kiss Ferenc polgármester: Engem nagyon sok vád ér azért, mert ide idegen cigány családok költöznek 

be. Aki tulajdont szerez, annak joga van az ingatlanában a jogait gyakorolnia. 

 

Dr. Takács András körjegyző: Hivatalos értékbecslési eljárást kell lefolytattatni, az önkormányzat 

tulajdonában lévő építési telkek árát, értékét így kell meghatározni. 

 

Kiss Ferenc polgármester: Most az a kérdés, hogy van-e az önkormányzatnak jelen pillanatban 

értékesítésre szánt telke? 
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Szabó Árpád Zoltán képviselő: Felkérjük a jegyző urat, nézzen utána, hogy lehet értékesíteni telket úgy, 

hogy a vevőként érintett személy ne adhassa el idegennek az ingatlant. 

 

Nagy Zoltánné ügyintéző: A februári ülésen két képviselő nem volt jelen. Őket tájékoztatva elmondja, 

hogy akkor a testület jelenlévő tagjai többségben úgy határoztak, hogy a megvásárolni kívánt 

önkormányzati telket a testület nem kívánja értékesíteni. 

 

A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
36/2007. (III.28.) sz. határozat: 

 

Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete 

nem kívánja értékesíteni a tulajdonában lévő telkeket. 

 

      Felelős: polgármester 

      Határidő: azonnal 

 

 

Gulyás Mária és Virág Enikő érdeklődő balajti lakosok elhagyják az üléstermet 15.00 órakor. 

 

 

Kiss Ferenc polgármester: A helyi általános iskola önálló intézményként történő továbbműködésének 

engedélyezése érdekében benyújtott kérelmünket elutasította az Oktatási Hivatal.  

A közeljövőben ezért egyeztetnünk kell a Borsodi Általános Iskola vezetőjével – Belme Csaba igazgatóval 

-, valamint az iskola fenntartójával a helyi iskolánk tagintézménnyé történő átalakítása érdekében. 

(Határozat és iratanyag 188/2007. szám alatt irattárban elhelyezve.) 

 

 

A képviselőtestület az elhangzott indítványt jóváhagyólag egybehangzóan tudomásul vette. 

 

 

Kiss Ferenc polgármester: A Borsod-Bau 2000. Kft. és az önkormányzat között fennálló kölcsönös 

tartozások rendezésre kerültek, a különbséget -1.500.000,- Ft-ot - a Kft. az önkormányzat költségvetési 

számlájára átutalta. 

 

Dr. Takács András körjegyző: Egymás felé a teljes tartozást külön-külön rendezni kell átutalással. 

 

Szabó Árpád Zoltán képviselő: Diczházi Béla vállalkozó ki lett fizetve? 

 

Kiss Ferenc polgármester: Nem. 

 

Kiss Ferenc polgármester: A kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete támogatás iránt keresett 

meg bennünket. Javasolja, hogy nyújtson részükre támogatást az önkormányzat az idei évben is. 

 

A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
37/2007. (III.28.) sz. határozat: 

 

Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete 
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a kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesületét (számlaszám: OTP BANK Rt. 

11734152-24012421-00000000) t. évi költségvetése terhére 15.000,- Ft, azaz 

tizenötezer forint vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Kiss Ferenc polgármester: A jövő hónapban közmeghallgatással egybekötötten össze kellene hívni a 

falugyűlést. 

 

Beri Aladár képviselő: A képviselőtestületi ülés befejezését követően kerüljön sor annak megtartására. 

 

A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
38/2007. (III.28.) sz. határozat: 

 

Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete 
  folyó évi április hó  25-én, szerdán du. 5:

00
 órai kezdettel a Kultúrházban történő 

  megtartással – közmeghallgatással egybekötötten – falugyűlést hív össze. 

 

Napirend:  

         1./ Az önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról beszámoló 

              Előadó: Kiss Ferenc polgármester 

 

         2./ Az önkormányzat 2007. évi költségvetésről tájékoztató 

              Előadó: Kiss Ferenc polgármester 

 

  3./ Egyebek 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: ---- 

 

 

Dr. Takács András körjegyző: A Közművelődési Intézmény megszüntetését javasolja, annál is inkább, 

mivel az intézményként nem működik, okiratba foglalt feladatát nem látja el. 

 

A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
39/2007. (III.28.) sz. határozat: 

 

Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete 

 e határozat  - és a jegyzőkönyv - mellékletét képező a Közművelődési Intézmény 

 megszüntetésére vonatkozó Okiratot elfogadja. 

 

 Felelős: polgármester 

 Határidő: azonnal 
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Szabó Árpád Zoltán képviselő: Többen is megkerestek a község lakosai közül azzal, hogy emelkedett a 

víz és szennyvíz díja. 

Január és február hónapra 342 Ft-tal számlázott a szolgáltató. 

 

Kiss Ferenc polgármester: 15 %-os mértékű emelés történt a szolgáltató részéről. 

 

Dr. Takács András körjegyző: A februárban megjelent ide vonatkozó KvVm rendeletben van 

szabályozva a díjak alsó határa. A díjakat 20 %-os ÁFA terheli 

Egy másik jogszabályban van szabályozva a képviselőtestület ide vonatkozó döntésével kapcsolatos 

előírás. 

 

A lakossági víz- és szennyvíz díjhoz állami támogatás volt igényelhető az idén is. 

 

Balajt és Ládbesenyő településen a bruttó ár köbméterenként eléri a 375 Ft-ot. 

A képviselőtestület által elfogadott díjból ha levesszük a 375 Ft-ot a különbségként mutatkozó összeg a 

szolgáltató haszna. 

 

Nagy Zoltánné ügyintéző: A szolgáltató a szolgáltatási területe szerinti önkormányzatok nevében 

összeállított a lakossági víz- és szennyvízdíj állami támogatása érdekében egy anyagot, mellyel 

összefüggésben az érintett önkormányzatok polgármesterei a szükséges nyilatkozatokat meg is tették. 

Ismereteink szerint gesztorként Ládbesenyő Község Önkormányzata, ill. annak polgármestere jár el a 

pályázat benyújtása ügyében. 

 

A támogatásra irányuló „kérelemben” szerepelnie kell az önkormányzatok által elfogadott díjaknak, s 

mellékleteként be kellett nyújtani a képviselőtestületek ide vonatkozó rendeletét is. Az elmúlt időszakban 

a két érintett község közül egyik községben sem került emelésre a víz-, ill. a szennyvíz díja. 

 

Hogy lehet a pályázati anyagban magasabb díjjal számolva, ha a testület 2005. évben alkotott rendeletében 

egy adott (annál kisebb) összeg szerepel, s ezt a rendeletet mellékelni kellett a pályázati anyaghoz is? 

 

Ha az önkormányzat rendeletét valaki magától megmásította, az megvalósította a közokirat hamisítást. 

(A balajti rendelet megváltoztatása nem okozhatott gondot, hisz a díjak az egyik oldalon, míg az aláírások 

a másik oldalon szerepelnek, csak át kellett gépelnie a kigondolójának az első oldalt, s ugyanarra a lapra rá 

fénymásolni a második oldalt.) 

 

Dr. Takács András körjegyző: Mindkét érintett község képviseletében eljárva utána járok, hogy milyen 

tartalommal került benyújtásra ez a pályázati anyag. 

Én nem úgy tudom, hogy ebben az ügyben a gesztor szerepét Ládbesenyő Község Önkormányzata töltené 

be. Ennek is utána nézek. 

 

Szabó Árpád Zoltán képviselő: Falugondnoki szolgáltatással kapcsolatosan szeretnék kérdezni a 

polgármester, vagy a jegyző úrtól. 

A szolgáltatás körébe beletartozik az idős beteg balajti lakosok szállítása? 

 

Kiss Ferenc polgármester: Igen. 

 

Kiss Ferencné alpolgármester: Én mondtam, hogy beszélj apukád elszállítása ügyében Ferivel. 

 

Kiss Ferenc polgármester: Nem köszön az édesanyád. 
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Szabó Árpád Zoltán képviselő: Arra, hogy az édesapám el kellene szállítani az egészségügyi 

intézménybe a falugondnoki kocsival az volt a válasz, hogy „nem lehet elvinni, mert nincs falugondnoki 

autó”. 

 

Kiss Ferencné alpolgármester: Reggel az óvodás járattal csak előre ültetve tud beteg, vagy idős embert 

szállítani a falugondnoki gépjármű. 

 

Szabó Árpád Zoltán képviselő: A főállású polgármesternek illenék ügyfélfogadási időben legalább egy-

két órán át a Hivatalban tartózkodnia, hogy az ügyfelek elérjék. 

 

Kiss Ferenc polgármester: Ötvös Sándor görbebottal közlekedve is megtalál. 

 

Szabó Árpád Zoltán képviselő: Felveszed havonta a költségátalányt azért, hogyha a saját kocsidat 

hivatalos célra használod ne terheljen annak költsége, ezzel szemben a hivatal falugondnoki 

gépjárművével, az OPEL Quatróval közlekedsz mindenhová, még a szőlőbe is, sőt a lányod ezzel megy a 

hétvégén diszkóba, bálba. Magáncélból használja ezt a kocsit a családod. 

 

Kiss Ferenc polgármester: Az én lányom nem jár azzal a kocsival se diszkóba, se bálba. 

 

Berzi István képviselő: Minden képviselő megszavazta a polgármesternek a költségtérítést. 

 

Kiss Ferencné alpolgármester: Nincs és nem is volt akadálya annak, hogy édesapádat a falugondnoki 

gépjármű elszállítsa az egészségügyi intézménybe. Annyit kértem azon a napon, hogy keressétek meg ez 

ügyben Ferit. 

 

Kiss Ferenc polgármester: Nem egy kocsi van a családotokban, mégsem tudjátok édesapátokat egy adott 

időpontban egy adott helyre elszállítani? 

Édesapátok igénybe vette súlyos mozgáskorlátozottként a megyei Közigazgatási Hivatal határozata 

alapján a személygépkocsi szerzési támogatást; van kocsi, még sincs, aki elvigye? 

 

Dr. Takács András körjegyző: Nincsenek egyelőre ismereteim arról, hogy hogyan is működik itt a 

falugondnoki szolgáltatás. 

Jó lenne egyfajta rendszert kialakítani, kiépíteni ennek a szolgáltatásnak az igénylésére, igénybevételére. 

Egyfajta igénylő lapon előzetesen jelezni kellene a falugondnok felé az igényeket. 

 

Nagy Zoltánné ügyintéző: Mivel én készítettem el 2005-ben a falugondnoki szolgáltatásra vonatkozó 

szakmai programot, így tudom, hogy a helyi rendelet mellett az is tartalmaz erre vonatkozóan eljárási 

ügymenetet. Az igényeket előzetesen – minden esetben - a falugondnok felé kell jelezni. 

 

Beri Aladár képviselő: A kóborló ebek ügyére ismételten visszatérnék. 

 

Kiss Ferenc polgármester: Az oltatást elmulasztó ebtartók fel lettek szólítva kötelezettségük teljesítésére. 

Amennyiben továbbra sem tesznek eleget kötelességüknek a jegyző úr szabálysértési eljárást 

kezdeményez ellenük. 

 

Beri István képviselő: Az a hír járja a lakosok között, hogy a polgármester úrnak az aláírni valót a 

kocsmába, vagy a boltba viszik aláíratni a dolgozók. Mi az igaz ebből? 

 

Kiss Ferenc polgármester: A hivatalban az ügyek rendben mennek, senkinek semmi köze hozzá, hogy én 

hol írom alá az aláírni valót. 
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Dr. Takács András körjegyző: Én szerdánként szoktam találkozni a polgármester úrral. 

Kistelepülésen nem szokták mereven alkalmazni a polgármesteri ügyfélfogadást, hiszen úm. úton-útfélen 

találkoznak és beszélnek vele a lakosok. 

 

Kiss Ferenc polgármester megköszönte a részvételt, majd tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a napirend 

tárgyalása a továbbiakban zárt ülés keretében történik. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Kiss Ferenc                                                                                                            dr. Takács András 

polgármester                                                                                                                  körjegyző 
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K I V O N A T 

 
Balajt község Önkormányzati képviselőtestületének 2007. évi március hó 28-án, szerdán 13.00 órai kezdettel az 

Önkormányzat Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott ülésén elhangzottakról felvett jegyzőkönyvből: 

 

 

Kiss Ferenc sk.                                                                                             dr. Takács András sk. 

polgármester                                                                                                          körjegyző 

 

A kiadmány hiteléül: 

Balajt, 2007. április 4. 

 

Nagy Zoltánné 

jkv.vezető 


