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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2007. évi április hó 25-én, 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  

                                                        Szabó Árpád Zoltán   képviselő 

       

Igazoltan távol maradt:               Csathó László             képviselő  

 

 

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

 

 

Tanácskozási joggal jelen van:     dr. Takács András    körjegyző 

                                                         Nagy Zoltánné            jegyzőkönyvvezető 

                                                

 

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

                                                                   

 

Érdeklődőként jelen van:             Ádám Ferenc Györgyné falugondnok  

                                                

                                                                                                

 

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 

5 fő  jelen van. 

 

Kiss Ferenc polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. 

 

Az elhangzott javaslatnak megfelelően a jelenlévő képviselők és a polgármester egybehangzóan - 5 

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

 
 1./ Szervezeti és Működési Szabályzat tervezetének megvitatása 

                         Előterjesztő: körjegyző 

 



                    2./ Szennyvízhálózat üzemeltetésére koncessziós eljárás keretében pályázati kiírás  

                         Előterjesztő: körjegyző 

 

 3./ Szociális segély iránti kérelmek elbírálása 

      Előterjesztő: ügyintéző 

 

 4./ Indítványok, javaslatok 

 

 

 

A napirend tárgyalása: 

 

 

1./ Szervezeti és Működési Szabályzat tervezetének megvitatása 

     Előterjesztő: körjegyző 

 

 

Kiss Ferenc polgármester: Átadja a szót dr. Takács András körjegyző úrnak, tegye meg 

előterjesztését az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására. 

 

Dr. Takács András körjegyző: Sok minden nem változna benne; egy-egy pontja kerülne csak 

kiegészítésre, ill. pontosításra. 

 

Kiss Ferenc polgármester: Van-e joga a polgármesternek alkalmanként képviseleti megbízásra? 

 

Dr. Takács András körjegyző: Az Ötv-ből eredő joga a polgármesternek az ún. „eseti megbízás”. 

 

Kiss Ferenc polgármester: Az SZMSZ 37. §-ának kiegészítését javasolja a következők szerint: „A 

polgármester egyes speciális (pl.: kisebbségi, mezőgazdasági) feladatok képviseletére, ellátására a 

képviselőtestület tagját is felhatalmazhatja.” 

 

 

A képviselőtestület az elhangzott javaslatot egybehangzóan jóváhagyólag tudomásul vette. 

 

 

A képviselőtestület minősített többséggel, azaz 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

a következő rendeletet alkotta: 

 

 

 Balajt község önkormányzati képviselőtestületének 

 

 3/2007. (V. 1.) számú rendelete 

 

 az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

 

 

 (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

2./ Szennyvízhálózat üzemeltetésére koncessziós eljárás keretében pályázati kiírás  

     Előterjesztő: körjegyző 

 

 

Kiss Ferenc polgármester: Átadja a szót dr. Takács András körjegyzőnek, tegye meg előterjesztését. 



dr. Takács András körjegyző: Az előterjesztés megtételét átengedné Nagy Zoltánné ügyintézőnek, 

mivel a testület elé kerülő anyagot Ő állította össze, Ő tud a képviselők esetleg felmerülő kérdéseire 

választ adni. 

 

Nagy Zoltánné ügyintéző: Sajnos egyéb teendőim mellett csak e hét hétfőjén lettem kész a 

koncessziós pályázati kiírás anyagával. 

 

A kiírást egy másik önkormányzat korább években összeállított anyagában foglaltak figyelembe 

vételével állítottam össze, attól azonban több pontban is eltér. 

 

Javaslom e napirendi pont újra napirendre tűzését a soron következő ülés alkalmával, s addig minden 

képviselő időben – 1-2 héten belül - kézhez kapja a teljes anyagot, így mindenkinek lesz rá elég ideje 

azt alaposan áttanulmányozni. 

 

 

A képviselőtestület a javaslatot egybehangzóan jóváhagyólag tudomásul vette. 

 

 

Nagy Zoltánné ügyintéző: A Borsod-Bau 2000. Kft-t határozott ideig, azaz május 31-ig a 

képviselőtestület a január 24-én elfogadott 5. számú határozatával ideiglenes megbízta a szolgáltatás 

ellátásával. 

Tekintettel arra, hogy a koncessziós eljárás ezen időpontig nem kerül lefolytatásra, javasolja a 

szolgáltatás idejét meghosszabbítani legalább július 30-ig. 

 

A jelenlévő képviselők és a polgármester egybehangzóan - 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta: 

 

 49/2007. (IV.25.) határozat: 

 

 Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete 

figyelembe véve a koncessziós eljárásról szóló 1991. évi  XVI. törvényben 

foglaltakat az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő  helyi közmű 

(szennyvízhálózat) működtetésének, a tevékenység gyakorlásának (a közbeszerzési 

törvény szerinti szolgáltatási koncesszió) időleges jogának „pályázati kiírás” útján 

az önkormányzat számára a kiírásnak megfelelő legkedvezőbb ajánlatot tett 

nyertesnek koncessziós szerződés keretében történő átengedésének megtörténtéig 

megbízza átmeneti jelleggel (határozott időtartamig, azaz f. évi július hó 31-ig) a 

ládbesenyői székhelyű Borsod-Bau 2000. Kft-t az Önkormányzat tulajdonában és 

kezelésében lévő szennyvízhálózat bérüzemeltetés keretében való üzemeltetésével. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Beri Aladár képviselő: A vízdíj ügyében lett-e már intézkedve? 

 

Kiss Ferenc polgármester: Lett intézkedve. 17 órakor kezdődik a falugyűlés, ott is beszélni fogunk 

erről a kérdésről. 

Sok lakos sérelmezi a fizetni valót. 

Orbán Józseffel nem egyeztettünk időben időpontot, ezért nem tud részt venni a mai falugyűlésen. 

Azt kérik a Kft. részéről, hogy mindenki írja le a panaszát és választ fognak rá kapni írásban. 

 

Szabó Árpád Zoltán képviselő: Ha a testület nem döntött arról, hogy emeli a vízdíjat és a 

szennyvízdíjat, akkor Ő, hogy emelhette meg azokat önhatalmúlag? 

 



Kiss Ferenc polgármester: Ládbesenyőnek sem adtak erre választ. 

 

dr. Takács András körjegyző: Úgy látszik, hogy a Borsod-Bau 2000. Kft-nél én már fekete bárány 

leszek. 

 

Tegnap kezdődött ÁSZ vizsgálat Ládbesenyő Önkormányzatánál, ahol erre kiterjedően is 

vizsgálódnak majd, s remélhetőleg ennek köszönhetően sikerül is ebben az ügyben eligazodni. 

 

Orbán József azt mondta, hogy a két dolgot együtt kell kezelni, a KvVM rendelt szerint az alsó limit 

375 Ft. 

Május közepére fog véget érni a ÁSZ vizsgálat. Addig is további adatokat kértünk a Borsod-Bau Kft-

től az ÁSZ részére. 

Annyit már most sejteni lehet, hogy az állami árkiegészítés, az amortizáció, az állami támogatás 

annyira szabályszerűtlen, hogy nyomon követhetetlen. 

 

Az lenne a cél, hogy a kecske is jól lakjon, meg a káposzta is megmaradjon. 

 

Mikor személyesen felkerestük Kiss Ferenc polgármester úrral Tóbiás Lászlót a Kft-ben, azt mondta 

neki: „Tudod Ferikém, hogy az érdekeink összekötnek bennünket.” 

 

Szabó Árpád Zoltán képviselő: A tavaly tavasszal megtartott ülésünkön jelen lévő Tóbiás László sok 

mindent megígért, de abból semmit nem teljesített. 

 

dr. Takács András körjegyző: A Tóbiás úrnak érdeke, hogy szolgáltatóként megmaradjon az 

önkormányzati szférában. 

 

Kiss Ferenc polgármester: Azt mondja Tóbiás László, hogy Ő ehhez nem ért, ami el is hihető, hiszen 

mindenhol azért alkalmaznak szakembereket, hogy azok az adott szakterületen mutatkozó feladatokat 

ellássák. 

 

Berzi István képviselő: Kiszámoltam, jelenlegi áron egy vödör víz 5 Ft-ba kerül. 

 

 

Ádám Ferenc Györgyné távozik az ülésteremből 14:
00 

órakor 

 

 

 

3./ Szociális segély iránti kérelmek elbírálása 

     Előterjesztő: ügyintéző 

 

 

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

 

 

4./ Indítványok, javaslatok 

 

Kiss Ferenc polgármester: A kazincbarcikai Városi Hivatásos önkormányzati Tűzoltóság 75.000,- Ft 

összegű támogatás iránti kérelmének tartalmát ismerteti. (Kérelem 326/2007. szám alatt irattárban 

elhelyezve.) 

 

A jelenlévő képviselők és a polgármester egybehangzóan - 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta: 

 

 

 



 50/2007. (IV.25.) határozat: 

 

              Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete 

 2007. évi költségvetése terhére a kazincbarcikai Városi Hivatásos Önkormányzati  

 Tűzoltóság részére - figyelemmel a 326/2007. szám alatt nyilvántartott  

 megkeresésben foglaltakra - 75.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatást  

 nem tud nyújtani. 

 

 Felelős: polgármester 

 Határidő: azonnal 

 

 

Nagy Zoltánné ügyintéző: Az edelényi Rendőrkapitányság e-mailben érdeklődik, hogy a 

képviselőtestület 2007. évben vissza nem térítendő támogatásként túlóra díjazására nyújt-e támogatást. 

 

A jelenlévő képviselők és a polgármester egybehangzóan - 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta: 

 

 51/2007. (IV.25.) határozat: 

 

              Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete 

 2007. évi költségvetése terhére az edelényi Rendőrkapitányság részére túlóra  

 díjazására vissza nem térítendő támogatást nem tud nyújtani. 

 

 

 Felelős: polgármester 

 Határidő: azonnal 

                      

    

Kiss Ferenc polgármester: Ládbesenyő község önkormányzata nevében Horváth Róbert 

polgármester úr fizetési meghagyást nyújtott be a kazincbarcikai Bíróságra a külterületi gázhálózatban 

keletkezett anyagi kárként ránk terhelt több mint 900.000,- Ft behajtása érdekében. 

A meghagyással szemben ellentmondással éltünk. Ebben az ügyben per várható. 

 

A körjegyzőségi tartozás behajtása érdekében benyújtott fizetési meghagyást érintően egyezségre 

jutottunk, azt folyó évi május 31-ig két részletben rendezzük Ládbesenyő Önkormányzata felé. 

 

A képviselőtestület az elhangzottakat egybehangzóan jóváhagyólag tudomásul vette. 

 

Kiss Ferenc polgármester: Lakossági észrevétel érkezett az ügyben hozzám, hogy az esti órákban 

település belterületén gyorsulási versenyeket tartanak. 

Szeretném felhívni ez úton is mindenki figyelmét arra, hogy nem kell sértésnek venni a rendőri 

intézkedést. 

 

Kiss Ferenc polgármester: A helyi általános iskola tagiskolává válása ügyében egyeztetni szükséges 

a Borsodi Általános Iskola, valamint az intézményt fenntartó önkormányzat vezetésével. 

 

A jelenlévő képviselők és a polgármester egybehangzóan - 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta: 

 

 

 52/2007. (IV.25.) határozat: 

 

 Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete 

 felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét, hogy a helyi Általános Iskola 



 tagintézménnyé válása érdekében egyeztetéseket folytasson Edelény Város  

 Önkormányzatának és a borsodi Általános Iskola vezetésével. 

 

 Felelős: polgármester 

 Határidő: augusztus 31. 

 

 

dr. Takács András körjegyző: Mint ahogy arról már a f. hó 18-ai közös testületi ülés alkalmával 

említést tettem a Törvényességi Ellenőrzési Főosztály részéről Maczegáné észrevételeket tett a 

jegyzőkönyveket és azok mellékleteit érintően. 

 

1. A február 28-án elfogadott 27. határozattal kapcsolatosan tudomására jutott információk 

alapján saját álláspontja az, hogy a testület hatályban tarthatja határozatát arra való tekintettel, 

hogy az önkormányzat készfizető kezességet vállalt az Ltp. szerződésben foglaltak 

teljesítéséért. 

 

 

A képviselőtestület az elhangzottakat egybehangzóan jóváhagyólag tudomásul vette. 

 

 

2. A kistérségi Társulási Tanácsban a polgármester helyettesítésére a képviselőtestületnek kell 

megbíznia a testület egy tagját, így a  f. évi január hó 24-n elfogadott 7. számú határozatát 

hatályon kívül kell helyeznie.  

 

Kiss Ferenc polgármester: Az előző ciklusban az alpolgármestert bízta meg ezzel a képviselőtestület. 

 

A jelenlévő képviselők és a polgármester egybehangzóan - 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta: 

 

 53/2007. (IV.25.) határozat: 

 

 Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete 

az edelényi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa által összehívásra kerülő ülés 

megtartásával összefüggésben - a polgármester akadályoztatásának esetére - az 

önkormányzat képviseletében eljáró települési képviselőként Kiss Ferencné 

alpolgármestert, míg az alpolgármester akadályoztatása esetére pedig Szabó 

Árpád Zoltán képviselőt bízza meg. 

 

                              A 7/2007. (I.24.) határozatát ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

dr. Takács András körjegyző: Az önkormányzati telkek értékesítésével kapcsolatosan utána néztem 

az ide kapcsolódó jogszabályi lehetőségeknek. 

 

Beépítési kötelezettség írható elő, s a Polgári Törvénykönyv alapján a telek visszavásárlási joga is 

kiköthető az értékesítés alkalmával, azonban maximum csak 5 évre terjedően lehet ilyen jogot kikötni. 

 

Kiss Ferenc polgármester: A helyi Jóléti Alapítvány pályázatot kíván benyújtani. Ehhez szükséges 

az önkormányzat támogató nyilatkozata. 

 

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozta: 



 54/2007. (IV.25.) határozat: 

  

 Balajt község önkormányzatának képviselőtestülete 

támogatja a Balajti Lakosokért Jóléti Szolgálat Helyi Alapítvány által benyújtásra 

kerülő AVOP pályázati anyagban megjelölt cél („kézművesipari alkotóműhely és 

bemutatóterem létrehozása Balajt községben”) megvalósítását, abban 

együttműködő partner. 

 

 Felelős: polgármester 

 Határidő: azonnal 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K I V O N A T 
 

 

Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2007. évi április hó 25-én, szerdán 13 óra 00 

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

ülésén elhangzottakról felvett jegyzőkönyvből: 

 
 

 

 

Kiss Ferenc sk.                                                                                                     dr. Takács András sk. 

polgármester                                                                                                                  körjegyző 

 

 

 

A kiadmány hiteléül: 

 

Balajt, 2007. május 14. 

 

 

Nagy Zoltánné 

jkv.vezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


