BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐTESTÜLETE

1-8//2007.
JEGYZŐKÖNYV
Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2007. évi május hó 30-án, szerdán 13 óra 00
perces kezdettel a Községháza hivatalos helyiségében – nyílt körben – megtartott soron következő
ülésén elhangzottakról
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Tanácskozási joggal jelen van:

dr. Takács András körjegyző
Nagy Zoltánné
jegyzőkönyvvezető

Meghívottként jelen van:

Éliás László
dr. Antal István

Érdeklődőként jelen van:

Ádám Ferenc Györgyné falugondnok

Borsod-Bau 2000. Kft. alkalmazottja
rendőrkapitány

Kiss Ferenc polgármester köszönti a megjelenteket, s figyelembe véve az Ötv. 14. §-ában foglaltakat
megállapítja, hogy Balajt község képviselőtestülete határozatképes, mivel a testület tagjai közül 6 fő
jelen van.
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./ Koncessziós pályázati kiírás
Előterjesztő: polgármester

2./ Közüzemi vízszolgáltatásról tájékoztató
Előadó: üzemeltető képviselője
3./ Beruházások kivitelezőinek tájékoztatója
Előadó: kivitelező vállalkozó, ill. vállalkozók
4./ Az edelényi Rendőrkapitányság tájékoztatója a községet érintően végzett tevékenységéről
Előadó: a Rendőrkapitányság képviselője
5./ Indítványok, javaslatok
6./ Szociális segélykérelmek elbírálása
Előterjesztő: ügyintéző
A napirend tárgyalása:
1./ Koncessziós pályázati kiírás
Előterjesztő: polgármester
Kiss Ferenc polgármester: Előzetesen – több héttel az ülés előtt – minden képviselő kézhez kapta az
anyagot. Mindenkinek volt ideje tüzetesen áttanulmányozni a kiírásra vonatkozó indítványt.
Két országos napilapban kell közzétenni.
Van-e valakinek módosító javaslata?
A jelenlévő képviselők és a polgármester egybehangzóan - 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta:
58/2007. (V.30.) határozat:
Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete
a jegyzőkönyv és határozat mellékletét képező pályázati felhívást és kiírást
elfogadja, a felhívást két országos napilapban közzéteszi.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, ill. f. évi június 15-ig
2./ Közüzemi vízszolgáltatásról tájékoztató
Előadó: üzemeltető képviselője
3./ Beruházások kivitelezőinek tájékoztatója
Előadó: kivitelező vállalkozó, ill. vállalkozók
Kiss Ferenc polgármester átadja a szót Éliás Lászlónak.
Éliás László Borsod-Bau 2000. Kft. alkalmazottja: Az igazán illetékes személy egyéb elfoglaltsága
mit nem tud jelen lenni.

Nem minden kérdésben tudok az Önök részére azonnal megfelelő választ adni, mivel sem a
szolgáltatás, sem a kivitelezés területére vonatkozóan nem rendelkezem teljes rálátással.
A vízórák cseréje megtörtént a községben.
A hitelesítésük rendben lezajlott, csak két óra cseréjére nem került sor, mivel az ingatlan tulajdonosa
nem itt lakik, így nem elérhető.
Beri Aladár képviselő: A vízdíj emeléséről volt szó korábbi üléseink alkalmával, a testület nem
emelte meg az idei évben a díjat, mégis emelten számláz a szolgáltató; miért?
Az óra cseréjét követően még nem voltak leolvasni az órát!
Csathó László képviselő: Az órák nem lettek leplombázva a cserét követően.
Kiss Ferenc képviselő: A nálam felszerelt óra sincs leplombázva.
Éliás László: Állami támogatás van a vízdíjra: a 375 Ft + Áfa érték feletti részt támogatja az állam.
Ezen összeg és a testület által meghatározott 811 Ft közötti különbözetre van beadva a támogatás iránt
a pályázat.
Kevesebb állami támogatás jut erre az évre.
(A képviselőtestület által rendeletbe foglaltakra hivatkozik: „2.§ (4) A megállapított díjakat a

szolgáltatónak a lakossági fogyasztók esetében olyan mértékben kell csökkentenie, amilyen
mértékű támogatást az állami költségvetésben előirányzott összegből a Tárcaközi Bizottság
döntése alapján kap.”)
Csathó László képviselő: A túlfolyón elfolyó vizet ki fizeti meg?
Rendszeresen több órán keresztül folyik ott el a víz.
Beri Aladár képviselő: Volt olyan alkalom is, hogy egy héten át egyhuzamban folyt ott el a víz.
Éliás László: A szennyeződések letisztulása érdekében szoktuk folyatni, annak költsége az
önkormányzatot terheli.
Szabó Árpád Zoltán képviselő: Hogy lehetne lecserélve az a vízóra, ami fel sincs szerelve?
Tavaly Tóbiás úr megígérte, hogy a közkutakra vízórák lesznek több ütemben felszerelve, ami azóta
sem történt meg.
Mennyi a Markovics-tanyánál lévő szivattyú teljesítménye?
Csathó László képviselő: Ott sincs vízóra, így az sem mérhető, sőt az elmúlt hónapokban az is
világossá vált a számunkra, hogy a Kft. vezetése nem is kívánja azt sem mérhetővé tenni.
Kiss Ferenc polgármester: Itt van a dokumentációja a vízberuházásnak, meg lehet nézni.
Éliás László: 18 %-os mértékű veszteség van tervezve.
Szabó Árpád Zoltán képviselő: A szennyvízberuházással kapcsolatosan: magánterületre is lerakták a
kitermelt földet, a keletkezett törmeléket, de a törmelék eltakarítása még mind a mai napig nem történt
meg.
A törmeléknek helyet tudok biztosítani saját ingatlanomon.
Éliás László: Legkésőbb f. évi június 10-ig eltakarítjuk. Küldök ki gépet és teherkocsit a feladat
elvégzésére.
Kiss Ferenc polgármester: Az árkok sem lettek rendbe téve a szennyvízvezeték lefektetése után.

Beri Aladár képviselő: A víztározó építésének idején azt ígérte Tóbiás úr, hogy le lesz zúzottkővel
terítve.
Kiss Ferenc polgármester: Az akkor meg lett csinálva, csak az eltelt évek alatt bemosódott a talajba.
Berzi István képviselő: Hallottam olyat, hogy más településen 30-40 e Ft-ért vezetik be a vizet a
lakásokba. A Borsod-Bau Kft. miért ilyen drágán köti be Balajt község területén?
Éliás László: Mindazon kérdések témáját illetően – melyekre most nem tudtam válaszolni – utána
nézek, kérdezek, s a legközelebbi alkalommal megválaszolom.
Kérem, hogy akinek még esetlegesen kérdése lenne írásban tegye meg a Kft. felé, s majd 15 napon
belül megválaszoljuk.
Éliás László távozik az ülésteremből 13 óra 45 perckor.
4./ Az edelényi Rendőrkapitányság tájékoztatója a községet érintően végzett tevékenységéről
Előadó: a Rendőrkapitányság képviselője
Kiss Ferenc polgármester átadja a szót dr. Antal István r.alezredesnek, az edelényi
Rendőrkapitányság vezetőjének.
Dr. Antal István: Előzetesen megküldtük az összeállított anyagot a képviselőtestületnek egy
példányban, így azt csak néhány gondolattal egészítené ki.
Hivatalos személy ellen elkövetett erőszak miatt egy személy ellen folyik jelenleg eljárás Edelény
körzetében.
Mint minden munkahelyen, nálunk is vannak gyengébb láncszemek.
A rendőrség nem magányos harcos, a lakosság támogatására számítunk az eredményesség érdekében.
A rendőri tekintély helyreállítása érdekében számítunk az Önök segítségére, erkölcsi támogatására.
A lakossági bejelentés megtétele nélkül nem tudunk intézkedni.
Beri Aladár képviselő: A Fő utcán lévő kanyarba tükröt kellene helyeztetni a balesetveszély
megszüntetése érdekében.
Dr. Antal István: Az önkormányzatnak kell ezt kezdeményeznie a közútkezelőnél.
Ádám Ferenc Györgyné 14 óra 00 perckor távozik az ülésteremből.
Kiss Ferenc polgármester: Sok olyan személy tartózkodik a községben, akik nincsenek ide
bejelentkezve.
Engem hibáztatnak a község lakosai abban, hogy az ilyen személyeket nem tiltjuk ki a községből.
Dr. Antal István: Lakcím bejelentési kötelezettsége van az állampolgárnak, nem hogy ki lehetne Őt
úm. bármelyik településről is tiltani.
Szabálysértési eljárást kell az állampolgárral szemben kezdeményeznie a jegyzőnek, ha nem tesz
eleget ezen jogszabály által előírt kötelezettségének.
Jogellenes cselekmény elkövetése esetén tudunk csak a településen úm. nem kívánatos személyekkel
szemben rendőrileg fellépni.
Dr. Takács András körjegyző: A szabálysértési eljárás a jegyző hatáskörébe tartozik, s ilyen
szabálysértési cselekményt valósít meg az, aki a lakcímbejelentési kötelezettségének a megadott
időtartamon belül nem tesz eleget.

Ugyanis az állampolgár 3 napon belül kötelez bejelenteni lakó-, ill. tartózkodási helyét.
Berzi István képviselő: Más településen a polgármester nem írja alá a bejelentkezést, s azért nem
tudnak bejelentkezni.
Dr. Antal István: Meg van arra a megfelelő technika, hogy egy adott település hogyan tudja
korlátozni azt, hogy bizonyos személyek ne tudjanak ott letelepedni.
Pl.: az önkormányzat felvásárolja az eladásra kerülő lakóházakat.
Kiss Ferenc polgármester: Majd mi is megtaláljuk erre a problémára a megoldást.
Kiss Ferencné alpolgármester: Mi van akkor, ha egy két szobás házban tízen is laknak. Ez
egészséges és elfogadható?
Dr. Antal István: Csak akkor lehet beavatkozni, ha kiskorú gyermekek veszélyeztetve vannak, de
egyébként azt nem lehet korlátozni, hogy hányan laknak együtt egy lakásban, ill. lakás célját szolgáló
helyiségben, akár egészséges, akár nem.
Beri Aladár képviselő: A temetőről ellopott vázák ügyében hol tart a nyomozás?
Dr. Antal István: Több település érintett az ügyben. Eredményes lesz a felderítés, még keressük a
károsultakat.
Kiss Ferenc polgármester: Olyan információ jutott el hozzám, hogy kábítószer forog a fiatalok
körében, sőt diler is található a községben.
Dr. Antal István: Várjuk a bejelentést.
A képviselőtestület az elhangzottakat egybehangzóan jóváhagyólag tudomásul vette.
Dr. Antal István távozik az ülésteremből 14 óra 30 perckor.
5./ Indítványok, javaslatok
Nagy Zoltánné ügyintéző: Javasolja az edelényi Kistérségi Többcélú Társulás f. évi február hó 13-án
megtartott ülésén elfogadott 11., 12. és 16. számú határozatok jóváhagyását.
Ismerteti a határozatok tartalmát.
A jelenlévő képviselők és a polgármester egybehangzóan - 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta:
59/2007. (V.30.) határozat:
Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete
az edelényi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa által f. évi február hó
13-ai ülésén a 11. határozatával elfogadott Társulási Megállapodás módosításának
tervezetét jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A jelenlévő képviselők és a polgármester egybehangzóan - 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta:

60/2007. (V.30.) határozat:
Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete
az edelényi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa által f. évi február hó
13-ai ülésén a 12. határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának tervezetét jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A jelenlévő képviselők és a polgármester egybehangzóan - 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta:
61/2007. (V.30.) határozat:
Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete
az edelényi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa által f. évi február hó
13-ai ülésén a géntechnológiailag kezelt növények kistérségben való terjedésének
korlátozása érdekében a 16. határozatába foglalt rendelkezéseket jóváhagyja.
E rendelkezések értelmében a Társulási Tanács
- genetikailag módosított növény mentes (továbbiakban: GM-mentes) övezetté
nyilvánítja az edelényi Kistérségi Többcélú Társulás területét,
- GM-mentes politikát követ az általa nyújtott szolgáltatások kialakítása során,
- Minden lehetséges eszközzel elősegíti a GM növényeket nem termelő mezőgazdasági rendszerek erősödését és fejlődését,
- Figyelemmel kíséri a GM növények kibocsátására és forgalomba hozatalára
kiadott engedély-tervezeteket és amennyiben szükségesnek ítéli, jelzi a géntechnológiai hatóságnak, hogy az edelényi Kistérség Többcélú Társulása területét vonja ki az engedély hatálya alól,
- Hatáskörében határozatban korlátozza a GM növények termesztését a helyi
védettséget élvező területek körzetében,
- a települési önkormányzat képviselőtestülete közigazgatási területén belül
rendeletileg korlátozza a GM növények termesztését.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal és folyamatosan
Nagy Zoltánné ügyintéző: Az Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal B-A-Z.
megyei Kirendeltségének Törvényességi Ellenőrzési Osztályának 24-4/2007. számú megkeresésében
foglaltakt ismerteti. (Megkeresés 5-2/2007. szám alatt nyilvántartásba véve.)
A jelenlévő képviselők és a polgármester egybehangzóan - 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta:
62/2007. (V.30.) határozat:
Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete
e határozat - és a jegyzőkönyv - mellékletét képező a Közművelődési Intézmény
megszüntetésére vonatkozó – módosított, ill. kiegészített - Okiratot elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A jelenlévő képviselők és a polgármester egybehangzóan - 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – a következő rendeletet alkotta:
Balajt község önkormányzati képviselőtestületének
4/2007. (VI.1.) számú rendelete
az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2/2007. (IV. 1.)
számú rendelete (zárszámadás) módosításáról
1.§ A rendelet bevezető részének szövegezése az alábbiak szerint módosul:
„Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete az Államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ára tekintettel - figyelembe véve…..”
2.§ A rendelet kihirdetésének napján lép hatályba
Kiss Ferenc polgármester: Falunap megrendezésére, megszervezésére jelentkezőket várunk.
Az idősek – 50 éven felüliek - napjának megrendezését javasolja június 15-én megtartani.
A jelenlévő képviselők és a polgármester egybehangzóan - 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta:
63/2007. (V.30.) határozat:
Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete
az idősek (50 éven felüliek) köszöntésére június 15-én, pénteken du. 5:00 órai
kezdettel a helyi Kultúrházban – személyre szóló meghívással - összejövetelt tart.
A költségek fedezésére t. évi költségvetése terhére 300.000,- Ft-ot biztosít.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
6./ Szociális segélykérelmek elbírálása
Előterjesztő: ügyintéző

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

dr. Takács András
körjegyző

KIVONAT
Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2007. évi május hó 30-án, szerdán 13 óra 00
perces kezdettel a Községháza hivatalos helyiségében – nyílt körben – megtartott soron következő
ülésén elhangzottakról felvett jegyzőkönyvből:

Kiss Ferenc sk.
polgármester

A kivonat hiteléül:
Balajt, 2007. június 13.
Nagy Zoltánné
jkv.vezető

dr. Takács András sk.
körjegyző

